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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Múzsa díjas a 
fazekas kórus
az idei Miskolci Múzsa díjat a Faze-
kas gyermekkar nyerte el, jelentette 
be patkó gyula kuratóriumi elnök.  
a város | 3. oldal

HagyoMány 
és fakanál
gömörország első eskütevő ál-
lampolgára a konyhában is a tra-
díciók mentén tevékenykedik.  
gaszt-rovat | 7. oldal

a kutatóké 
az éjszaka
kinyílnak újra az egyébként zárt 
laboratóriumok szeptember 23-
án – itt a kutatók éjszakája.  
a város | 4. oldal

Boruló hídelemek

Miközben gőzerővel halad a villamospálya építése Miskolcon, a 
Kandó Kálmán térnél lévő Szinva-híd szárnyfalrészei kiborulófélben 
vannak, ami miatt a gyalogos közlekedést is korlátozták. Mint kide-
rült, a Közút és az MVK egymásra várt.

» részletek az 5. oldalon

Kevesebb gyerek és körzet
Egy házi gyermekorvosi kör-
zet megszüntetése mellett dön-
tött Miskolc város közgyűlése 
szeptemberi ülésén. A pra-
xist nem sikerült továbbadnia 
a nyugdíjba vonuló doktornő-
nek, és a képviselők úgy érté-
kelték, szükséges a körzetek 
számának csökkentése.
» részletek az 5. oldalon

Itt a piros, hol a piros
Hat nap alatt két erős vidéki együttessel találkozott a DVTK labdarú-
gócsapata, mely a Paks ellen újfent emberhátrányban szerzett pontot. 
Nyolc forduló alatt öt piros lapot osztottak ki a piros-fehéreknek, noha 
kirívó durvaságot nem követtek el – kétmérkőzéses eltiltást is „csak” a 
horvát hálóőr kapott, őt Farkas Balázs helyettesítheti.

» részletek a 9. oldalon
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HIrdeTés

HIrdeTés

Az oktatás 
közszolgálat!
elsőként Miskolcon, a megyei tan-
évnyitó vezetői értekezleten ismer-
tette hoffmann rózsa, a nemze-
ti erőforrás Minisztérium oktatásért 
felelős államtitkára a nemzeti közne-
velésről szóló új törvény fontosabb 
irányelveit csütörtökön délután.

Hoffman Rózsa elmondta: a nem-
zeti köznevelésről szóló törvény 
koncepciójának megalkotásával na-
gyon fontos állomásához érkezett 
az iskolarendszer megújítása. Az új 
törvény az értékelvű tanítással visz-
szaállítja a tudás rangját, ugyan-
olyan fontos feladatként kezeli a fel-
zárkóztatást és a tehetséggondozást, 
megerősíti az állam irányító, finan-
szírozó, ellenőrző szerepét.

Előzetesen széles körű konzultá-
ciót folytattak, a pedagógusok vé-
leményéről mintegy 5000 olda-
las összeállítás készült. A fontosabb 
észrevételek beépültek a készülő 
törvény tervezetébe. 

» folytatás a 3. oldalon

Csapó: CineFest!
A pénteki, 0. napi koncert után hivatalosan is kezdetét 
veszi a Jameson CineFest Miskolci nemzetközi Filmfesz-
tivál szombaton. 

Minden filmtekercs, merevlemez a helyén, készek a 
feliratok, a színpad és az óriási rendezői szék is kike-
rült a Művészetek Háza elé. Szeptember 25-éig vetítik 
a verseny- és kitekintő filmeket, s a szakmai beszélge-
tések mellett a helyi és hazai zenekarok is szórakoztat-
ják majd a közönséget. Az idén, a tavalyinál is erősebb 
mezőnyben 12 nagyjáték-, 19 kisjáték-, 15 animáci-
ós, 10 dokumentumfilm küzd egymással a szakmai 

és idén először Magyarországon az ökumenikus zsű-
ri kegyeiért.                                        » program a 11. oldalon

Százmillió 
Százmillió forint száz százalé-
kos támogatást nyert Miskolc 
a Szinva árvízmentesítésére. 

A támogatási szerződés 
megkötése októberben ese-
dékes, majd kiírják a közbe-
szerzési pályázatot. Eredmény 
decemberben várható, így ta-
vasszal, az időjárás függvényé-
ben elkezdődhet a munka.

» cikkünk az 5. oldalon

Belobbant a gázvezeték a belvárosban
Belobbant egy gázvezeték 
csütörtök délelőtt a Város-
ház téren, ahol a gázszolgál-
tató karbantartási munká-
kat végzett. A balesetben két 
ember sérült meg, a környé-
ket teljesen ki kellett üríteni.

Egy tervezett gázvezeték-karban-
tartási munka során belobbant a 
földgáz csütörtökön, röviddel 10 
óra előtt a Széchenyi utcán, közvet-
lenül a Tiszai pályaudvar felé ha-
ladó villamosvonal Városház téri 
megállója mögött. A TIGÁZ két 
dolgozója egy szerelvényt próbált 
kicserélni, amikor a lobbanás be-
következett. Mindkettőjük súlyo-
san sérült, a mentők azonnal a bal-
eseti sebészetre szállították őket.

Az eset után a hatóságok szak-
emberei (katasztrófavédelem, tűz-

oltóság, mentők, rendőrök, közte-
rület-felügyelők), illetve a gáz- és 
az áramszolgáltató  munkatársai 

azonnal a helyszínre érkeztek, 
megkezdeni a mentést. A helyzet 
délután 1 óra körül normalizáló-

dott, a villamosközlekedés még há-
rom órával később. 

» beszámolónk a 3. oldalon

Mobilitási hét Autómentes Nappal. Az eljutási ver-
sennyel kezdődött idén is a hagyományosan szeptember 16. és 
22. között tartott Európai Mobilitási Hét. A péntek reggeli ver-
senyt a Diósgyőri Gimnáziumtól a Városház térig a villamos-vil-
lamospótló busz, autóbusz, autó, kerékpár, futóversenyzők közül 
– mondhatni hagyományosan – a biciklis Szaniszló Bálint újság-
író, szerkesztő nyerte.                                                       » cikkünk a 2. oldalon



a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Zsiga Marcell | Miskolc al-
polgármestere fogadónapot tart 
szeptember 21-én, szerdán dél-
után fél 4-től a polgármesteri hiva-
tal jegyzői tárgyalójában. Sorszámosztás szep-
tember 19-én, hétfőn 8 órától a hivatal portáján.

» Gonda Géza | a 3. számú vá-
lasztókerület önkormányzati képvi-
selője lakossági fórumot tart szep-
tember 22-én, csütörtökön délután 
2 órától a hejőcsabai COOP Áruház melletti par-
kolóban.

» Nehéz Károly | a 4. szá-
mú választókerület önkormány-
zati képviselője lakossági fórumot 
tart szeptember 26-án, hétfőn dél-
után 4 órától Görömbölyön, az Erzsébet királyné 
és Lavotta utca sarkon, szeptember 28-án, szer-
dán délután 3 órától a tapolcai nagyparkolóban.

» Varga Gergő | a 6. számú 
választókerület önkormányzati kép-
viselője szeptember 21-én, szerdán 
délután 5 órától a Munkácsy Mihály 
Általános Iskolában (Szilvás u.) lakossági fórumot 
és fogadóórát tart. Meghívott vendég: Stoff Lász-
ló, a Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete képvi-
selője. Téma: devizahitel-válság, krízis Miskolcon.

» Eperjesi Erika | a 8. szá-
mú választókerület önkormányzati 
képviselője lakossági fórumot tart 
szeptember 19-én, hétfőn délután 
2 órától a Petneházi utcai óvoda előtt, délután 
4 órától a megyei könyvtár mögötti parkolóban.

» Molnár Péter | a 9. szá-
mú választókerület önkormányzati 
képviselője lakossági fórumot tart 
szeptember 27-én, kedden délután 
4 órától a Vörösmarty utcai Profi áruház előtt.

» Nánási Kocsis Norbert | 
a 10. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője lakossági fóru-
mot tart szeptember 26-án, hétfőn 
délután 2 órától a Levente vezér u. 8. szám alatt.

» Szabó Sándor | a 11. szá-
mú választókerület önkormányzati 
képviselője lakossági fórumot tart 
szeptember 21-én, szerdán délután 
2 órától a Centrum Áruház mögötti parkolóban, 
délután 4 órától a Malomszög utcai parkolóban. 
Szeptember 23-án, pénteken délután 2 órától pe-

dig a Jókai Református Általános Iskola melletti 
parkolóban.

» Kiss János | a 12. számú vá-
lasztókerület önkormányzati képvi-
selője lakossági fórumot tart szep-
tember 27-én, kedden délután 2 
órától a Szent Anna téren, a régi BIK Áruház par-
kolójában.

» Kovács Józsefné | a 13. 
számú választókerület önkormány-
zati képviselője lakossági fórumot 
tart szeptember 23-án, pénteken 
délután 2 órától a Jókai Református Általános Is-
kola melletti parkolóban.

» Seresné Horváth Zsu-
zsanna | a 18. számú választó-
kerület önkormányzati képviselője 
lakossági fórumot tart szeptember 
20-án, kedden délután 2 órától az Otthon Étte-
rem melletti parkolóban, délután 4 órától az Ár-
pád utcai Ady Művelődési Ház mellett.

» Kovács László | a 20. szá-
mú választókerület önkormányzati 
képviselője lakossági fórumot tart 
szeptember 22-én, csütörtökön dél-
után 3 órától a Tömörkényi úti orvosi rendelő par-
kolójában, szeptember 23-án, pénteken délután 
2 órától a Hegyalja utca 15. sz. előtti parkolóban, 
szeptember 29-én, csütörtökön délután 3 órától 
pedig a Hegyalja utcai Kő ABC előtti parkolóban.

» Bazin Géza, Bartha György, 
Mokrai Mihály, Simon Gábor, Földe-
si Norbert, Varga Gergő, Fedor Vil-
mos, Tompa Sándor és Fodor Zoltán 
| önkormányzati képviselők lakossági fórumot tarta-
nak szeptember 23-án, pénteken délután háromne-
gyed 6-kor a Városház téri Széchenyi-szobornál. 

» Fidesz – KDNP-képviselők | lakos-
sági fórumot tartanak szeptember 22-én, csütör-
tökön délután 4 órától az Endrődi és Szikla utca 
kereszteződésénél, szeptember 23-án, pénteken 
délután 4 órától a Tokaji Ferenc és Ferenczi utca 
kereszteződésénél, szeptember 24-én, szombaton 
reggel 8 és 10 órától az Avas II. ütemi posta mellett.

» Hronszky Regina | egyenlő bánásmód 
referens, ügyvéd esélyegyenlőségi fogadóórát 
tart szeptember 19-én, hétfőn délután 1 órától a 
Nyitnikék Óvodában (Kabar u. 1. szám) az Egyen-
lő Bánásmód Hatóság B.-A.-Z. megyei referense 
és a Miskolci CKÖ közös szervezésében.

fogadóórák, fórumok ››››››››››››

hírhasáb ››››››››››››

» Egészségnap. A Szív Világnapja al-
kalmából egészségnapot szervez az avasi ki-
látónál a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szerve és a Miskolci Szívbetegek Egye-
sülete szeptember 26-án, hétfőn délelőtt 
10 órától. Az érdeklődőket testtömegindex-
meghatározás, testzsírszázalék-mérés, vér-
nyomásmérés és személyes tanácsadás várja.

» Pollenjelentés. A 36. héten mérsék-
lődött a levegő pollenterheltsége. Ennek oka, 
hogy a parlagfű elérte pollenszórásának maxi-
mumát, ezért várhatóan tovább fog csökkenni 
virágporának légköri jelenléte. Ennek ellenére 
koncentrációja magas volt. Csökkenés mutat-

kozott a pázsitfűfélék esetében is, ahol a köze-
pes pollenkoncentráció alacsony mennyiség-
re esett vissza. A további allergén növények 
(libatopfélék, útifű, fészekvirágzatúak) virág-
porszemei alacsony mennyiségben keringtek 
a levegőben. A csalánfélék pollenkoncentrá-
ciója közepes értéket mutatott. A légtérben 
előforduló allergén gombaelemek száma kö-
zepes volt.

» Fogyasztóvédők. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelősége szeptember 23-án, 
pénteken délután 2–7 óra között konzultáci-
ót tart, a Mádi Szüreti Napok című rendezvény 
keretében.

kormányhivatali hírek ›››››››››››››››››››››
Ingyenes parkolás a CineFes-
ten. A CineFest időtartama (szept-
ember 17–25.) alatt ingyenes a fesz-
tiválon részt vevők parkolása minden 
nap délután fél 5 és este fél 11 között 
a Művészetek Háza mögötti, Európa 
téri mélygarázsban. A díjmentes távo-
zás feltétele a fesztivál parkolójegyé-
nek leadása a mélygarázs portaszol-
gálatánál.

Pusztultak a halak. Szerves eredetű 
toxikus anyag okozta a múlt heti, pén-
tek délelőtti nagyarányú halpusztulást 
a Szinva belvárosi szakaszán. A kör-
nyezetvédelmi szakemberek egyelő-
re nem találták meg a konkrét mérge-
ző forrást és vegyületet. A rendőrség 
környezetkárosítás bűntette miatt, 
szakértők bevonásával indított nyo-
mozást. Szerdán már ismét halak úsz-
tak a Szinva patakban.

Sikeresen pályáztak. Sikeres volt 
a miskolci önkormányzat vis maior-
pályázata, amelyet a nagy-avasi beton 
támfal kiépítésére nyújtottak be. A 28 
milliós beruházás kivitelezési munkái 
augusztus 19-ére készültek el. Az ezzel 
kapcsolatban benyújtott pályázatot 14 
és félmillió forintos támogatásban ré-
szesítették, így a költségek több mint 
fele visszatérül. 

Életfogytiglant kérnek. A fő-
ügyészség vádat emelt az ellen a bün-
tetett előéletű 27 éves férfi ellen, aki a 
vádirat szerint két éve 11 késszúrással 
megölte jótevőjét, gyerekkori ismerő-
sét, majd a tetemet személygépkocsi-
ba rejtve a Szilvás utcában, az óvoda 
előtti parkolóban hagyta. Az ügyész-
ség életfogytiglani büntetés kiszabását 
kéri a bíróságtól.

Miskolc értékei a Millenárison. 
Több miskolci résztvevővel indul út-
jára Magyarország legújabb rendez-
vénysorozata, a FesztMagyar szep-
tember 16–18. között a budapesti 
Millenárison. A pavilonokban egy-
egy város, régió egyediségét ismerheti 
meg az érdeklődő. Miskolc kultúráját 
a Műút folyóirat, a Bibi utazásai mese-
könyv, V. Molnár Judit operaénekes, a 
Bohemian Betyars zenekar, Bellus Ist-
ván humorista, a Szinvavölgyi Nép-
táncegyüttes és a Ködmön Formáci-
ós Táncegyüttes képviseli.

Idősek napja. A miskolci Idősügyi 
Tanács október 1-jén délután 2 óra-
kor, a Művészetek Házába várja az 
időseket. A belépőül szolgáló meghí-
vókat a klubvezetők és az egyének is 
szeptember 22-én, csütörtökön 9–16 
óra között vehetik át az Idősügyi iro-
dában (lakcímkártya, nyugdíjas-iga-
zolvány szükséges).

HIrdeTéS

szeptember 10. | szombat

Milliók a kórháznak. Egészség-
napot rendeztek a Szent István téren, 
ahol ingyenes egészségügyi tanács-
adással és szűrővizsgálatokkal várták 
az érdeklődőket. A szervező nagy 
gyógyszergyártó cég 2 millió forin-
tot ajánlott fel a MISEK Kft.-nek és 
vállalta, hogy a résztvevők számá-
tól függően további összeggel segíti 
a kórházat. A nap végére így össze-
sen 4 160 600 forinttal gazdagodott 
az intézmény, amit annak vezetése 
külön köszön minden résztvevőnek.

Első Miskolc. A „nyitott kapuk vá-
rosa” a település jelmondatára rácá-
folva egyetlen gólnyi különbséggel 
jobbnak bizonyult a „királynék váro-
sánál”. Azaz a Megyei Jogú Városok I. 
Foci Tornáját Miskolc önkormányzati 
csapata nyerte, miután a büntető pár-
bajjal zárult döntőben 3–2 arányban 
győzött Veszprém „válogatottjával” 
szemben, a harmadik helyezést Nagy-
kanizsa városának csapata érte el.

szeptember 11. | vasárnap

Búcsú Szűz Mária tiszteletére. 
Tradicionális Mária-búcsút tartot-
tak Diósgyőrben a római katolikus 
templom előtt. A délelőtti órákban 
ünnepélyes keretek között felvonták 
az Országzászlót, majd az ünneplők 
átvonultak a római katolikus temp-
lom kertjébe, ahol részt vettek a bú-
csúi szentmisén, amelyet Kós Ede 
celebrált. A nap folyamán a vallás 
mellett a világi örömök is helyet kap-
tak. A diósgyőri búcsúban volt szá-
mos kulturális program, és minden, 
mi szem-szájnak ingere.

A magyar dal szólt. Az ország 
több pontján, sőt az ország hatá-
rán túl is a Magyar Dal Napját ün-
nepelték. Miskolcon, a Hősök terén 
is összegyűlt este a magyar zenét tá-
mogató tömeg. Az országot átíve-
lő zeneünneplés itteni állomásán öt 
iskola kórusa szórakoztatott. Este 8 
órától pedig közös éneklésre invi-

tálták a közönséget, s a kórusokhoz 
csatlakozva mindenki együtt énekel-
te a jól ismert Tavaszi szél vizet áraszt 
kezdetű népdalt.

szeptember 12. | hétfő

Öngyilkos lett. Egy férfi mintegy 
kétórás alkudozást követően, nagy-
számú rendőr, tűzoltó és a mentők 
jelenlétében a mélybe vetette magát a 
Kis-Hunyad utca végén lévő torony-
ház tetejéről. A zuhanást követően a 
helyszínen életét vesztette. 

Új közterület-felügyelők. Egy-
kori rendőr, diszpécser, portás és 
jegyző is található a közterület-fel-
ügyelet új munkatársainak listáján, 
tizenegyen jelentek meg az eligazí-
táson az osztály Szemere utcai szék-
helyén. A jövőben 240 órás, OKJ-s 
képzésen gyarapíthatják tudásu-
kat a közteresek, akik a munka mel-
lett több hónapon át sajátíthatják el 
a szaktudást – erről bizonyítványt is 
kapnak a kurzus végén.

Népzene a tornateremben. A 
magyar népzene dallamaival és ha-
gyományos magyar hangszerekkel 
ismerkedhettek meg egy rendhagyó 
énekóra keretében a Szilágyi Dezső 
Általános Iskola görömbölyi tagis-
kolájának diákjai szeptember 12-én, 
hétfőn az iskola tornatermében. A 
Muzsikás együttes egy magyar cég 
támogatásával járja az országot, és 
népszerűsíti a népzenét. Az iskola 
még tavasszal pályázott a rendhagyó 
népzenei órára.

Mentelmi jog. Megtárgyalta és 
nem függesztette fel az Országgyűlés 
Káli Sándor országgyűlési képviselő, 
Miskolc volt polgármestere mentel-
mi jogát. Ezzel a döntéssel gyakorla-
tilag a Mentelmi Bizottság indítvá-
nyát támogatta a Ház. Káli Sándor 
mentelmi jogának felfüggesztése 
ügyében a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bíróság kereste meg az Or-
szággyűlést, miután az egyik miskol-

ci intézmény igazgatója pótmagán-
vád keretében tett feljelentést ellene. 

szeptember 14. | szerda

Polgárőrök versenyeztek. Köz-
lekedésbiztonsági verseny keretében 
mérték össze elméleti felkészültségü-
ket, gyakorlati tudásukat megyénk 
polgárőrei a rendőrség Szentpéte-
ri kapuban lévő kiképzőbázisán. Az 
első két helyezett – ifj. Varga Béla és 
Parai Zsolt – képviseli majd Borsod-
Abaúj-Zemplént az országos döntő-
ben.

szeptember 15. | csütörtök

Nyomon követik a hallgatókat. 
Egy 300 millió forintos projekt része-
ként kiépült a Miskolci Egyetemen 
a Diplomás Pályakövető Rendszer. 
Megvalósítása 2009-ben indult – az-
óta nyomon követik a végzett egyete-
misták elhelyezkedését. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a Miskolci 
Egyetem hallgatóinak többsége 6 hó-
napon belül állást talál. 

Egy közbeszerzésről. Egy közbe-
szerzési eljárás miatt emelt szót az 
MSZP két miskolci képviselője. Si-
mon Gábor frakcióvezető elmondta, 
táblákat cserélnek a villamosprojekt 
kapcsán csak azért, hogy az Új Ma-
gyarország Fejlesztési terves logók 
helyett Új Széchenyi tervesek legye-
nek, emellett pedig több tízezer aján-
déktárgyat szereznek be nettó tízmil-
lió forint értékben, ami a képviselők 
szerint az uniós, tehát közpénz elher-
dálása – olyankor, amikor kétmilli-
árdot zárolt a városvezetés. A városi 
közgyűlés Fidesz- és KDNP-frakció-
jának vezetője pénteken reagált. Mol-
nár Péter (KDNP) csúnya dolognak 
nevezte, hogy összemosták a zárolást 
a zöld nyilas kommunikációs beszer-
zéssel, hiszen a projektre elnyert ösz-
szeget nem lehet másra fordítani. Kiss 
János (Fidesz) szerint a kommuniká-
ciós tender csúszása az előző város-
vezetést terheli, és ők állították be a 
kommunikációs költségeket is.

Születésnap 
A Miskolci Szimfonikus Zene-

kar koncertje volt a fő attrakció-
ja szeptember 9-én, a Művésze-

tek Háza fennállásának ötéves 
évfordulója alkalmából rendezett 

programsorozatnak. A jubileu-
mot ünneplő intézmény eredmé-

nyeit az önkormányzat nevében 
Pfliegler Péter alpolgármes-

ter méltatta, köszönetet mondva 
mindenkinek, aki közreműkö-

dött a programokban.

Mobilitási hét Autómentes Nappal
Elkezdődött és hagyomá-
nyos módon az Autómentes 
Nappal zár az idei Európai 
Mobilitási Hét.

A következő napokban az avas-
tapolcai városrészben (18-án), 
a Szirma–Martin-Kertvárosban 
(19-én), a Győri kapuban (20-án) 
és a Szentpéteri kapuban (21-én) 
is rendeznek programokat, dél-
után 13 és 17 óra között. Ügyessé-
gi közlekedési vetélkedők, társas-
játék, ökológiai lábnyomszámítás 
vagy használt bicajok cseréje min-
den városrészben lesz – akárcsak 
az úgynevezett Minimal Mass ké-
nyelmes városrészi kerékpáros fel-

vonulás, amely az egyes napok 
záró rendezvénye lesz.

A Minimal Mass egyben fi-
gyelemfelhívás a nagy autó-
mentes Critical Mass-re, melyet 
szep tember 22-én, csütörtökön 
tartanak meg. A hagyományok-
hoz híven a Miskolc Városi Sza-
badidőközpont előtti téren vár-
ják a biciklivel érkezőket, majd 
innen indulva az egyetem főbejá-
ratáig tekernek. A fordulás után a 
cél újra csak a sportcsarnok előt-
ti tér lesz.

17-én „Autó nélkül a természet-
ben” címmel családi napot rendez-
nek kerékpáros teljesítménytúrával 
a Majális parkban. 20-án lesz a már 
hagyományos nyílt napja az MVK 
Zrt.-nek a Szondi György utcai te-
lephelyen. 

A mobilitási hét most is az Autó-
mentes Nappal zár 22-én, ami egy-
ben a belvárosi mobilitási nap. A 
helyszín most is a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont előtti tér, amely 
előtt a Görgey utcát lezárják. Itt 9 
órától lesz aszfaltrajz- és rolleres 
verseny, buszfestés, autóbuszhú-
zás, kerékgurítás, ügyességi és köz-

lekedési pálya. 13 órától Fussunk 
együtt az autómentes belvárosban! 
15 órától utcafórum a belvárost 
érintő közlekedésfejlesztési prog-
ramokról, 17.50-től zenés esti le-
vezető. A nap folyamán számtalan 
cég és civil szervezet lesz jelen, sát-
raiknál felvilágosítás, játékok, aján-
dékok várják majd a miskolciakat. 

A két keréken közlekedőket reggelivel várták a Városház téren | fotó: M. L.
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Belobbant a gázvezeték a belvárosban
Belobbant egy gázvezeték 
csütörtök délelőtt a Város-
ház téren, ahol a gázszolgál-
tató karbantartási munká-
kat végzett. A balesetben két 
ember sérült meg, a környé-
ket teljesen ki kellett üríteni.

Több száz méter sugarú körben le-
zárták a környéket, emellett közel 
hatszáz lakónak és mintegy százöt-
ven dolgozónak kellett elhagynia a 
környező épületeket. Az ÉMÁSZ 
lekapcsolta az áramot, az internet- 
és kábeltévé-szolgáltatás pedig a kö-
zeli vezetékek sérülése miatt szüne-
telt sok helyen, ezen felül lezárták a 
főutca forgalmát, így a villamosok 
sem tudtak sokáig közlekedni.

Mentés összefogással
A mentés teljes lakossági összefo-
gással történt: a legfőbb feladatot 
az jelentette, hogy a szakembere-
ken kívül senki ne jusson a hely-
színre, a sérült vezetéket hűtsék, 

lokalizálják a gázszivárgás helyét, 
megakadályozzák a tűz továbbter-
jedését, majd mielőbb elszorítsák 
a vezetéket a lobbanás helyszínétől 
50-50 méterre, egy új munkagö-
dörben, elzárva ezáltal a gázt.

Ez röviddel délután 1 óra után 
sikerült is, így fokozatosan vissza-
térhetett az élet a belvárosba. 

A tűz erejére jellemző, hogy az 
érintett épületen lévő cégtábla tel-
jesen elégett, elolvadt, az előtte álló 
fa pedig szintén szenesre égett.

Helyreáll a rend
A felsővezeték-rendszer, és a bal-
eset közelében található betápláló 
vezetékek sem sérültek, pénteken 
azonban az MVK emelődarus gép-
kocsiját igénybe véve az optikai ká-
beleket javította a területen a szak-
kivitelező, ezek ugyanis megégtek 
az első emeletig felcsapó lángcsó-
vában, tudtuk meg Csontos Ág-
nestől, az MVK Zrt. PR-főmunka-
társától.

A rendőrség foglalkozás köré-
ben elkövetett gondatlan veszé-
lyeztetés címén indított nyomo-

zást – mondta el lapunknak Gaskó 
Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitányság 
kommunikációs irodájának veze-
tője.

A nyomozás feladata tisztáz-
ni azt, hogy a munkavégzés so-
rán történt-e foglalkozási szabály-
szegés, illetve amennyiben történt, 
úgy az okozati összefüggésben áll-e 
a két munkás életveszélyes sérülé-
sével. A szakértők bevonásával zaj-
ló vizsgálatnak mindemellett vá-
laszt kell adni arra a kérdésre is, 
hogy az ügyben megvalósult-e a 
közveszélyokozás bűncselekménye.

A kárfelmérést a TIGÁZ végzi 
el, míg az üzletek tulajdonosai és 
a lakók is a biztosítókhoz fordul-
hatnak kárigényükkel, az önkor-
mányzatnak ez nem tartozik a ha-
táskörébe.

S. P. , T. Á. | fotó: J. Á., M. L.

A munka folyik tovább
Száraz Gábor, a TIGÁZ Zrt. szóvivője elmondta: egy tervezett karbantartási, illetve rekonstrukciós 
munka közben, egyelőre ismeretlen okból belobbant a gáz, ez okozta a balesetet, azonban azt fon-
tosnak tartotta hangsúlyozni, nem robbanásról volt szó, azt a hatóságok és a gázszolgáltató szak-
embereinek hathatós munkájának köszönhetőek sikerült megakadályozni.
– Jelenleg a cég szakemberei a szolgáltatásból kizárt vezeték javításán dolgoznak, valamint a kör-
nyéken a tervezett karbantartási munkák is folytatódnak – hangsúlyozta Száraz Gábor. Azt, hogy 
a szolgáltatás mikor állhat helyre azokban a házakban, ahol az elfojtott vezeték miatt tegnap óta 
nélkülözni kell a gázt, a szóvivő nem tudta megmondani. 
– Cégünk szakemberei vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön, mi okozta a robbanást, amíg ez le 
nem zárult, bővebb információ nem áll rendelkezésünkre – tette hozzá Száraz Gábor.

Kritikus 3–5 nap
Az egyik sérült testfelületének öt-
ven százalékán szenvedett má-
sod-harmadfokú égési sérülé-
seket, állapota súlyos. A másik 
sebesült testfelületének 75 szá-
zalékán szenvedett másod-har-
madfokú égési, továbbá légúti 
sérüléseket. Állapota súlyos, élet-
veszélyes – közölte csütörtökön 
Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház főigaz-
gató-főorvosa. Pénteken pedig 
megerősítette: a megégett két 

munkás továbbra is súlyos, élet-
veszélyes állapotban van, az in-
tenzív osztályon ápolják őket. 

– Fontos elmondani, hogy az 
itt-ott felbukkanó hírekkel ellen-
tétben, rajtuk kívül más nem sé-
rült meg az esetben. Lélegez-
tetjük és mesterséges kómában 
tartjuk a két sérültet. A kritikus 
3-4-5 napnak el kell telnie, hogy 
esetleg másról tudjak beszá-
molni – tájékoztatott pénteken 
Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház főigaz-
gató-főorvosa.

Köszönet a mentésben 
résztvevőknek
A tűz megfékezését követő saj-
tótájékoztatón megköszönte a 
mentésben részt vevők munká-
ját Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere. 

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, hogy röviddel a tájé-
koztató kezdete előtt a megyei 
kórházban járt, megtudakolni a 
két sérült munkás állapotát. A 
város első embere megerősítet-
te, mindkét ember súlyos, élet-
veszélyes sérüléseket szenvedett, 
a megyei kórház sebészeti osztá-
lyának szakemberei mindent el-
követnek azért, hogy mindket-
ten felépüljenek.

– Ez a mai katasztrófa meg-
mutatta, hogy katasztrófavéde-
lem, a tűzoltóság, a rendőrség, a 
közterület-felügyelet, valamint a 
mentők tudnak éles vészhelyzet-
ben együttműködni, és azonnal 
reagálni. Csak ennek köszönhe-
tő, hogy további sérülteket, il-
letve nagyobb katasztrófát nem 

okozott ez az eset – mondta Kri-
za Ákos.

A polgármester köszönetét 
fejezte ki a katasztrófahelyzet 
elhárításában részt vevő ható-
ságok szakembereinek, a men-
tésben részt vevő civileknek, va-
lamint a sajtó munkatársainak is 
a korrekt és azonnali tájékozta-
tatásért, melynek köszönhetően 
– az ilyen esetekben szokásosan 
szárnyra kelő – rémhíreket meg 
lehetett fékezni.

Hoffmann Rózsa: Az oktatás közszolgálat!
Elsőként Miskolcon, a me-
gyei tanévnyitó vezetői ér-
tekezleten ismertette Hoff-
mann Rózsa, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium ok-
tatásért felelős államtitkára a 
nemzeti köznevelésről szóló 
új törvény fontosabb irány-
elveit csütörtökön délután.

» folytatás az 1. oldalról
– Változtatni kívánunk azon a 
szemléleten, amely az elmúlt évek-
ben szolgáltatásként, piaci szerep-
lőként kezelte az oktatást – emelte 
ki Hoffmann Rózsa. – Az oktatás 
közszolgálat, melyben az állam-
nak fontos felelőssége, kötelezett-
sége van. 

Az intézményrendszer fenntar-
tója főszabályként az állam lesz, 
amely a kormányhivatalokon ke-
resztül látja el a feladatait – ki-
véve az óvodai nevelést. Határo-

zott időre, szerződéssel átvehetik 
a fenntartást a törvényben meg-
határozott feltételeknek megfele-
lő önkormányzatok, de az állam 
ebben az esetben is érvényesíthe-
ti jogait, az igazgatók kinevezésén 
keresztül. Az intézmények veze-
tőit – pályázati eljárást követően – 
az állami fenntartású iskolákban a 
kormányhivatal bízza meg, a ne-
velőtestület véleményének a figye-
lembevételével.

A középiskolák vezetőit, a kor-
mányhivatalok előterjesztésére az 
oktatásért felelős államtitkár neve-
zi ki, legfeljebb öt évre. Az egyhá-
zi, illetve magánintézmények ve-
zetőinek megbízásához is szükség 
lesz az illetékes kormányhivatalok 
egyetértésére.

Hoffmann Rózsa hangsúlyoz-
ta, hogy ezzel is emelni szeretnék 
az igazgatók társadalmi rangját, 
presztízsét. A pedagógus életpálya-

modellel megteremtik a pedagó-
gusok régóta várt megbecsülésé-
nek, és munkájuk szabályozásának 
a kereteit. 

– Gyermekeink nevelését csak 
köztiszteletnek örvendő, felké-
szült szakemberekre bízhatjuk, a 
jó iskola legalapvetőbb feltétele a 
jó pedagógus – hangoztatta az ál-
lamtitkár.

A kötelezően választandó ke-
rettantervek életbe léptetésével, az 
érettségi színvonalának, követel-
ményrendszerének emelésével, a 
vizsga egységessé tételével, külső 
szakmai ellenőrzések rendszerré 
szervezésével javítani kívánnak az 
oktatás eredményességén is. 

A megyei tanévnyitó értekezlet 
szekció-megbeszélésekkel folytató-
dott, Hoffmann Rózsa és Gloviczki 
Zoltán helyettes-államtitkár pe-
dig sajtótájékoztatón foglalta ösz-
sze a készülő törvény irányelveit. 
Mint mondták, országjárásuknak 
húsz állomása lesz, amint eddig, 
úgy a jövőt illetően is nagyon fon-
tosnak tartják a megfelelő egyezte-
tést, konzultációt a pedagógus-tár-
sadalommal.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

Múzsák lettek a fazekasosok
Az idei Miskolci Múzsa Díjat a Fa-
zekas Gyermekkar nyerte el, je-
lentette be pénteken Patkó Gyu-
la, a Miskolci Egyetem rektora, a 
Miskolci Múzsa Díj Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke.

Az alapítvány kuratóriuma egy-
hangú döntést hozott. A díjat a 
hagyományoknak megfelelő-
en januárban, a Magyar Kultúra 
Napján rendezett gála keretében 
adják majd át. A 10., jubileumi 
díj alkalmából az alapító Vinnai 
Jánost, a Szinva NET Kft. ügyve-
zető igazgatóját a díj kicsinyített 
másolatával lepték meg.

Az 1970-től folyamatosan 
működő Fazekas Gyermekkart 
1985-ig Reményi János karnagy 
vezette, akinek a munkásságát 
Halmainé Újvári Mária folytat-
ta 22 éven át. A gyermekkart je-
lenleg Balázsné Molnár Ildikó 
vezeti (képünkön). Halmainé 
Újvári Mária köszönő beszédé-
ben megemlékezett arról, hogy 

a gyerekek mellett az iskola ve-
zetése is mindig partner volt, 
ennek köszönhetően „csak” a 
szakmai dolgokkal kellett foglal-
koznia. Számos rangos hazai és 
nemzetközi fesztiválra eljutot-
tak és öregbítették az iskola, va-
lamint Miskolc hírnevét.

Cs. L. | fotó: Mocsári L.

Tűzvonalban – az utca embere
A „kilakoltatottak” a körülmé-
nyekhez képest higgadtan rótták 
a környéket – messzire senki nem 
ment, mindenki várta, hogy visz-
szatérhessen.

A közeli bankok, biztosító, pék-
ségek, írószer dolgozói a pár 
méterrel a kordonon kívül lévő 
parkban, vagy az ételt, italt, 
mosdót biztosító vendéglátó-
ipari egységekben múlatták az 
időt, akadtak itt lakosok is, míg 
mások nem tudtak nyugodtan 
ülni.

– Mivel nem tudunk semmi 
biztosat, elsétálunk ide-oda, az-
tán visszatérünk – mondta egy 
főutcán lakó pár.

– A karbantartás előtt, reg-
gel a tigázosok elzárták a gáz-
csapokat. Éppen az udvaron 
voltam, mikor arra lettem fi-
gyelmes, hogy kint felcsaptak a 
lángok. Rögtön szóltunk a bent-
lakóknak, hogy hagyják el a há-
zat. Mivel ez egy zárt udvar, mi a 
szomszéd házon át jutottunk ki 

a tűzoltók segítségével – mondta 
egy, az érintett házban lakó nő.

A „várakozók” között volt 
Vicente Arze, a DVTK bolíviai 
középpályása is.

– Jaj, a házam! Edzésről visz-
szajövet láttam, hogy pont az-
előtt az épület előtt csaptak fel a 
lángok, ahol én is lakom. A tré-
ningek között mindig ledőlök 
pár órára, most ez már egyre in-
kább úgy tűnik, elmarad. De ha 
még sokáig tart a mentés, elme-
gyek a parkolóba, és alszom egy 
kicsit a kocsimban – tűnődött a 
labdarúgó.
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Nyílt próba és bejárás
Az arany ára és a Túl a Maszat-he-
gyen nyilvános próbájával, vala-
mint színházbejárással várja ven-
dégeit a Miskolci Nemzeti Színház 
szeptember 21-én, szerdán a ma-
gyar dráma napján. 

Madách Imre: Az ember tra-
gédiája című drámai költemé-
nyének ősbemutatója 1883. 
szeptember 21-én volt a Nem-
zeti Színházban. Ennek emlé-
kére ünnepeljük meg a magyar 
dráma napját ezen a napon or-
szágszerte – így Miskolcon is. 
Itt nemcsak a jelenleg folyó 

színházi munkákba kaphat-
nak betekintést az érdeklődők, 
de bepillanthatnak a kulisszák 
mögé is.

A jegy- és bérletvásárlókat 
Halasi Imre, a színház igazgató-
ja mellett a színház művészei – 
Eperjesi Erika, Fabók Mariann, 
Krámer György, Kulcsár Imre 
és Müller Júlia – várják a jegy-
irodában. A pénztár előtt pe-
dig a teátrum zenekarának tag-
jai adnak elő kamarazenét, ezzel 
is megköszönve a nézők hűségét 
és segítő szándékát.

» részletes program a 11. oldalon

Ismét a kutatóké a péntek éjszaka
Országszerte kinyílnak újra 
az egyébként zárt laborató
riumok, kutatóhelyek szep
tember 23án, pénteke n, ho  gy 
a szakemberek népszerűsítsék 
a különböző tudományterü
leteket, s megismertessék a la
kossággal azt a munkát, amit 
naponta végeznek.

Miskolcon is több helyszínen vár-
ják a kíváncsiskodókat a Kutatók éj-
szakáján. A belváros több pontján, 
Miskolctapolcán, a Szabó Gyula 
Bemutató Csillagvizsgálóban és ter-
mészetesen a Miskolci Egyetem te-
rületén is számos program vezeti be 
az érdeklődőket a kutatás világába.

– 2007 óta minden évben csat-
lakoztunk a Kutatók éjszakájá-
nak programsorozatához. A Mis-
kolci Egyetem egy igazi kutató 
egyetem, így több érdekesség-
gel is készülünk szeptember 23-
ára. Országosan is jelentős, hogy 
az egyetem minden kara bemutat-
ja kutatásait játékos formában. Az 
Állam- és Jogtudományi Kar tevé-
kenysége nehezen megfogható. Az 
elmúlt években jogeseteket dolgoz-
tak fel, idén azonban még interak-
tívabbá válik az ő programjuk is, 
hiszen Vércseppek címen nyomo-
zásra invitálják a kíváncsiskodókat a 
campusban – mondta el Mádai Fe-
renc, a programok fő koordinátora. 
Hangsúlyozta: nem maradnak el a 

legkedveltebb programok, újra be-
pillanthat a kutatni vágyó közönség 
a laboratóriumokba, kutatóhelyek-
re, illetve a látványos kísérletek sem 
hiányoznak majd a repertoárból. 
Az egyetem ezúttal is túllép határa-
in, s többek között a belvárosi prog-
ramokon is képviseltetik magukat.

A Szinva teraszon és több belvá-
rosi ponton is zajlanak majd kutatói 
tevékenységek, s az Avasi Gimná-
zium, a Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium, a Barlangfürdő és a Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási Köz-
alapítvány Logisztikai és Gyártás-
technikai Intézet is készül a Kutatók 
éjszakájára.

– Fontos számunkra, hogy fel-
keltsük az érdeklődést a tudomány, 

a technika iránt, s ezzel mi magunk 
is ismertebbé váljunk – hangsúlyoz-
ta Babcsán Norbert intézetigazga-
tó. – A Miskolctapolcára érkezők 
megismerhetik a molekuláris gaszt-
ronómia ízcsodáit, az országjáró 
NanoBusz kísérleteit, a vízben úszó 
fémhabot, a rákgyógyászat eredmé-
nyeit, de megtudhatják azt is, ho-
gyan készül a mágneses folyadék 
vagy a nanokozmetikai szerek, és 
leteszteljük az UV-szemüvegek szű-
rőképességét is – emelte ki a főbb 
programpontokat.

A NanoBusz egyenesen Buda-
pestről érkezik Miskolctapolcára, 
hogy megismertesse az érdeklő-
dőket napjaink talán legfontosabb 
technológiájával. Interaktív játékok 

segítségével közelebb kerülhet a fia-
talokhoz a természettudomány, fő-
képp a nanotechnológia, ami a ter-
mészetben éppúgy jelen van, mint 
az emberi alkotásokban. Többek 
között a neves damaszkuszi kardok 
pengéjének rugalmasságát és ke-
ménységét is a nanotudomány tud-
ja megmagyarázni.

A Miskolci Egyetem is jelen 
lesz Tapolcán, a Barlangfürdőben 
ugyanis az éjszakai fürdőzés mel-
lett barlangtúrára is lehet majd je-
lentkezni, amelynek keretében egy 
hidrogeológus szakember ismerte-
ti a barlang karsztjelenségeit.

A Kutatók éjszakájának részletes 
programja a minap.hu-n olvasható.

Kiss J. | fotó: M. L. 

MKSZ: közös munkával, tartalmasabb programok
Némedi Varga Zoltán sze
mélyében új vezetője van 
szeptember 9étől a Miskol
ci Operafesztivál Kulturális 
Nonprofit Kft.nek, melynek 
kibővült a tevékenységi köre, 
a jövőben több rendezvény 
szervezésében is közreműkö
dik, és a neve is megváltozott.

A Miskolci Kulturális Szövet-
ség Nonprofit Kft.-nek (MKSZ) – 
merthogy ez az új név – továbbra 
is feladata lesz a Miskolci Nemzet-
közi Operafesztivál megrendezése, 
ám a jövőben számos más rendez-
vény és fesztivál szervezésében, ko-
ordinálásában vesz majd részt.

– Általánosságban a menedzse-
lés, az operatív irányítás lesz a fő 
feladatom, az idei évet tekintve 
pedig minél hamarabb ki kell ne-

vezni (várhatóan október elején) a 
Miskolci Nemzetközi Operafeszti-
vál új fesztiváligazgatóját, valamint 
év végéig kidolgozni a cégnek egy 
stratégiát, mely szoros összefüg-
gésben van Miskolc készülő kul-
turális koncepciójával – mondta el 
Némedi Varga Zoltán.

Az operafesztivál irányításá-
ra több személyt is felkért a város, 
akiknek egy koncepciót kell készí-
teni arról, hogy milyen legyen a 
„Bartók+…” a jövőben.

– A fesztiválstratégiákat egy szak-
mai zsűri fogja véleményezni, és 
ez alapján lehet majd kiválasztani 
a nyertest – mondta az ügyvezető. 
Az, hogy pontosan kik esélyesek a 
posztra, jelenleg nem publikus, any-
nyit azonban elárult, hogy a felkér-
tek között megtalálható Bátor Ta-
más, az eddigi fesztiváligazgató is.

Az ügyvezető terveiben szerepel 
olyan kulturális rendezvények, fesz-
tiválok szervezése is, melyek a város 
turisztikai vonzerejét növelik.

– Célunk összefogni a város kul-
turális életében meghatározó vá-
rosi és megyei intézményeket, civil 
szervezeteket, egyházakat, és ve-
lük együttműködni, akár nagyren-
dezvények szervezésében is. Ez az 
együttműködés eddig is létezett (s 
az Operafesztivál élen járt benne), 
terveink szerint most rendszerezet-
tebb lesz – mondta Némedi Varga. 

A közös munka eredményeként 
egyébként idén már megújult for-
mában rendezték meg a nemzeti 
ünnepeket, családiasabb, a gyere-
kekre jobban koncentráló rendez-
vények születtek – amellett, hogy a 
hagyományos koszorúzások, ün-
nepségek is megmaradtak. Néme-
di Varga Zoltán kiemelte: mun-
kájuk során nagyon szorosan 
együttműködnek majd a polgár-
mesteri hivatal kulturális osztályá-
val, valamint a Miskolci Kulturális 
Központtal és minden városi kul-
turális intézménnyel.

– A cél az, a rendezvények erő-
sítsék, ne pedig gyengítsék egy-
mást, és fontos cél a jelenlegi hely-
zetben a gazdaságosság is. Kevés 
pénzből nem lehet jó rendezvényt 
csinálni, viszont ha egy program-
hoz mindenki hozzáadja az ő „ke-
vesét”, abból hitünk szerint jó és 
sikeres dolog születhet – hangsú-
lyozta Némedi Varga Zoltán.

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári László

Helyreigazítás
Múlt heti számunkban, a Barlang-
fürdő szezonzáró sajtótájékoztató-
járól szóló tudósításunkban azt ír-
tuk, hogy az előző évhez képest 
tizennégyszer többen vették igény-
be a Barlangfürdőt idén január 1. és 
augusztus 31. között, mint a tava-
lyi év ugyanezen időszakában. Ez 
az adat azonban nem a teljes for-
galomra vonatkozik, hanem a Bar-
langfürdőben megforduló, kedvez-
ményt igénybe vevő miskolciakra. 
Az elmúlt év hasonló időszakában 
Miskolc Kártyával jegyet váltók-
hoz képest ebben az évben tizen-
négyszer annyian vették igénybe a 
lakcímkártyás akció lehetőségét. A 
tévedésért olvasóinktól és az érin-
tettektől is elnézést kérünk.

Őrzik ’56 szellemét
Hogy soha, sehol, senki ne feled-
hesse 1956 igazi történetét, ezért 

harcolnak miskolci és borso-
di ’56-osok is, és ezért látogatták 

meg az ország egyetlen ’56-os 
múzeumát és a hősök kápolná-
ját Kiskunmajsán. Feledy Péter, 

a kiskunmajsai út főszervező-
je elmondta, szeretnék, ha Mis-

kolcon is aktívabban ápolnák az 
’56-os hagyományokat. Ezért az 

egykori veteránok és hozzátarto-
zóik mellett fiatal cserkészt is vit-
tek magunkkal, hogy továbbad-

ják a forradalom lyukas zászlaját. 

Folytatódnak 
a műhelybeszélgetések
Folytatódnak a Miskolci Galéria 
közkedvelt kulturális programso-
rozatai, a Művészeti Szabadegye-
tem és az ArtTér.

A Feledy-házban a Műhelybe-
szélgetések sorozat hat beszél-
getéssel várja az érdeklődőket 
az év hátralevő részében, s ter-
mészetesen nem maradhat el a 
gondolatban ehhez kapcsolódó 
ArtTér sem.

A hatodik félév központi té-
mája a mélység és magasság, az 
estek házigazdája továbbra is 

Dobrik István lesz. Az első elő-
adás e fogalmak kulturális je-
lenlétéről szól majd szeptember 
21-én, amikor Balázsi Károly 
művészettörténésszel gondol-
kozhat együtt a közönség.

A baráti hangvételű szellemi 
kalandozás sem hiányzik majd: 
Czikora Ágnes is beszélgetés-
re invitálja a helyi kortárs kép-
zőművészet kedvelőit, elsőként 
szeptember 28-án, amikor visz-
szatérnek a tiszta forráshoz, az 
eredethez.

Kiss J.

A kulturális örökség ünnepe
Évszázados könyvek, kultúrhá-
zak, szakrális terek. Erről szól idén 
Miskolcon a Kulturális Örökség 
Napjai, szeptember 17–18-án.

Több kulturális intézmény tart 
nyitva a különleges hétvégén. 
Igazi ritkaságokkal találkozhat-
nak majd az érdeklődők, sőt, a 
már meglévő kincseket is újra 
felfedezheti bárki.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtárban az 1605-ben meg-
jelent – fatáblás, disznóbőr kö-
tetes – Calepinus-kötetet és a 
Váradi Bibliát veheti szemügy-
re bárki, s az empirikus élmény 
sem marad el, hiszen megfele-

lő védőkesztyűben akár kézbe 
is vehetők az értékes, régi alko-
tások. A könyvtár az igazi ritka 
élmény mellé ingyenes beirat-
kozási lehetőséget is biztosít a 
Kulturális Örökség Napjain.

A Miskolci Kulturális Köz-
pont, az Avasi Gimnázium szín-
házterme színes programokkal 
várja a közönséget. Görömbö-
lyön pedig a látható örökségek-
re hívják fel a figyelmet, megte-
kinthetőek lesznek – kissé más 
szemmel – a városrész templo-
mai, de a kulturális szempont-
ból sem elhanyagolható házak 
közötti séta sem marad el.

Kiss J.

Rendbe teszik a köztereket

Megkezdődött a miskolci terek 
rendbetétele, a Miskolci Város-
gazda Nonprofit Kft. dolgozói 
szerdán a Szinva teraszon a meg-
lazult köveket javították, vissza-
helyezték, azután a Széchenyi-
szobor talapzatát tették rendbe. 

A városvezetés a költségvetés-
ből idén 5 millió forintot biztosít 
a pályázati támogatással megva-
lósult projektek utókezelésére. A 

Hősök tere, a Déryné, a Kazin-
czy utca és a Szinva terasz rend-
betételével az önkormányzat a 
Városgazda Nonprofit Kft.-t bíz-
ta meg. A cég munkatársai fel-
mérték a hiányosságokat, be-
szerezték a hiányzó köveket és a 
jövő héten kezdik meg a 2 mil-
lió 800 ezer forint értékű helyre-
állítást.

fotó: Mocsári L.
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Szinva patak: százmilliós nyertes pályázat 
Százmillió forint száz százalékos tá-
mogatást nyert Miskolc a Szinva 
árvízmentesítésére. A patak kriti-
kus szakaszán, ahol a lakóházak kö-
zel vannak, a hirtelen nagy meny-
nyiségű víz levezetését segíti majd 
a pályázat keretében elvégzendő 
munka.

Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Észak-magyarországi Ope-
ratív Program támogatási rend-

szeréhez benyújtott „A Szinva pa-
tak árvizes szakaszainak rendezése 
II. ütem” című ÉMOP-pályázattal 
100 millió forintot nyert Miskolc, 
mely a projekt teljes, azaz százszá-
zalékos támogatását jelenti. A be-
ruházás lehetőséget ad a Szinva 
patak árvizes szakaszainak meder-
kotrására, mederszelvény-helyre-
állítására – közölte Dobos Tímea, 
a polgármesteri hivatal szóvivője. 
Természetes hatású, úgynevezett 

renó matrac kerül a meder mind-
két oldalára, ez a technológia háló-
ba rakott fagyálló terméskövet je-
lent.

A projekt és az elnyert összeg le-
hetőséget biztosít, hogy a Szinva 
árvizes szakaszainak rendbetéte-
lét mintegy 700 méteres szakaszon 
megvalósítsa az önkormányzat. 
Ezen II. szakasz a Köztársaság 
utca – Vár utcai híd közötti sza-
kaszt érinti.

A támogatási szerződés meg-
kötése októberben várható, majd 
kiírják a közbeszerzési pályázatot. 
Eredmény decemberben várható, 
így tavasszal, az időjárás függvényé-
ben elkezdődhet a munka.

A II. ütemet megelőzően az úgy-
nevezett I. szakaszon a Pálma utca 
– Márton bíró utca, illetve a Papír 
utca – Csóka utca közötti szaka-
szon valósult meg a mederkotrás és 
mederburkolás, a mintegy 194 mil-
lió forint pályázati pénzből elvégzett 
munka várhatóan decemberben fe-
jeződik be.

Csökkenő gyerekszám és háziorvosi körzet
Egy házi gyermekorvosi 
körzet megszüntetése mel-
lett döntött Miskolc város 
közgyűlése szeptemberi ülé-
sén. A praxist nem sikerült 
továbbadnia a nyugdíjba vo-
nuló doktornőnek, és a kép-
viselők úgy értékelték, szük-
séges a körzetek számának 
csökkentése.

A miskolci közgyűlés már 2004. 
május 6-án megtartott ülésén 
határozatot hozott a témában. 
A fogyatkozó gyermek- és fel-
nőtt-lakosságszám miatt elvi hoz-
zájárulását adta a körzetszám 
csökkentéséhez. Mint Simkó Ró-
berttől, a Gyermek-alapellátásban 
Praktizáló Orvosok Szövetségé-
nek elnökétől megtudtuk, ez nem 
az első eset az elmúlt években, egé-
szen pontosan tíz év alatt az erede-
ti 42-ből hat körzet szűnt meg – a 
mostani döntés után hét. Ezeket a 
kényszerű megszüntetéseket a szö-
vetség is támogatta, azt ugyanis az 
elnök szerint látni kell, hogy nem 
reális egy akkora rendszer fenn-
tartása, mint amilyen tíz évvel ez-
előtt volt. 

A dolog hátterében több do-
log is áll. Simkó Róbert az elmúlt 
tíz év adatai alapján elmondta, 

a 14 év alatti gyerekek létszáma 
több mint tízezerrel csökkent, és 
jelenleg 21 ezer – ami azt jelenti, 
hogy egyharmados a csökkenés. 
Ez a negatív demográfiai muta-
tók mellett az elköltözéseknek tud-
ható be, ugyanakkor az elnök sze-
rint sokan költöztek ki a városból 
az agglomerációba, jó részük pe-
dig továbbra is miskolci háziorvos-
hoz jár, így a körzetek összetéte-
le is megváltozott. A finanszírozás 
alapját jelentő pontérték az elmúlt 
egy évtizedben 25 százalékkal nőtt, 
azonban az elmúlt öt évben egy-
általán nem. Mivel pedig a házi-
orvosok a bejelentkezett betegek 
száma alapján kapják a finanszíro-
zást, reálértékben jelentősen csök-
kent a bevételük. Van néhány nagy 
körzet a városban, azonban a ma-
gasabb páciensszám nem jelent li-
neáris növekedést a finanszírozás-
ban, ugyanis degressziót alkalmaz 
az OEP. Azaz, egy bizonyos szám 
fölött a finanszírozás már jelentő-
sen csökken.

Nőttek viszont a kiadások, ami 
miatt néhány körzet a fenntart-
hatóság határán egyensúlyoz. Egy 
olyan körzetben pedig, ahol szo-
ciálisan hátrányos helyzetű a pá-
ciensek összetétele, nem sok esély 
marad arra, hogy a praxis értéke-
síthető legyen. Az elnök szerint 
a kollégái hősiesen és szakszerű-
en dolgoznak, azonban kicsit „rá-
juk sült” ez a rendszer. Aki egyszer 

bekerül egy praxisba, az dolgozik, 
amíg bírja, néha 70 éves kor fö-
lött is, aminek nem az az oka el-
sősorban, hogy nem tud elszakad-
ni a munkájától, hanem az, hogy 
a nyugdíjból nem tudna megél-
ni. Ennek megfelelően a miskol-
ci gyermek háziorvosok korfája 
nem kedvező, az átlagéletkor 58 év. 
A legtöbb háziorvos több lábon áll, 
nem csak a praxisából él meg. 

Az elnök szerint ez így nincsen 
jól. Míg 15-20 éve vonzó volt so-
kak számára a házi gyermekorvos 
szakma, ma már ez koránt sincs 
így, hozzátéve, hogy gyermekorvos 
csak a szakvizsga, leghamarabb öt 
év gyakorlat után lehet valaki. Pe-
dig a háziorvosok szerepe jelen-
tősen felértékelődött. Ma termé-
szetes, hogy sokirányú preventív, 
diagnosztikus és gyógyító munkát 
végeznek.

– Én azért bizakodó vagyok, 
ilyen az alaptermészetem, de hogy 

miben bízom, azt ne kérdezze 
meg! – tette hozzá Simkó Róbert. 
– Azért nem csak a negatív dolgo-
kat kell emlegetni, ez egy nagyon 
szép hivatás! Én biztosan nem sze-
retnék váltani vagy elmenni innen 
bárhová is. Érezzük a kollégákkal, 
hogy szükség van ránk, hogy sze-
retnek, megbecsülnek minket. Úgy 
gondolom, tartozunk is az ország-
nak, amiért kiképezett minket.

Az elnök szerint, hogy Miskol-
con jó a házi gyermekorvosi el-
látás, az is bizonyítja, hogy nincs 
nagy mozgás a körzetek között. Pe-
dig anyagi értelemben nincs ösztö-
nözve a munkájuk, a finanszírozás 
ugyanannyi, ha meggyógyítanak 
egy beteget, mint ha tovább irányít-
ják járóbeteg-gondozásra. Lehet at-
tól tartani, hogy pár év múlva, ha a 
jelenlegi gyermek háziorvosok ki-
öregszenek, akkor nem jön megfe-
lelő számú utánpótlás, és gond le-
het a rendszer fenntartásával. Ezen 
gondolkodnia kell az országos és a 
helyi döntéshozóknak is. A szövet-
ség már megtette a szükséges jel-
zéseket, és készek együttműködni 
bármilyen párbeszédben, megol-
dások kidolgozásában. Addig is 
dolgoznak és a nehézségek ellenére 
igyekeznek javítani az ellátás szín-
vonalán. Így például Simkó dok-
tor örömmel újságolta, hogy hama-
rosan lesz állandó gyermekorvosi 
rendelés Lyukóvölgyben is, ami je-
lentős színvonalemelést és köny-
nyebbséget jelent majd az ott élők-
nek.

Horváth I. | fotó. Juhász Á.

Csak közös akarattal
Ahogy arról a múlt héten már be-
számoltunk, Miskolc közgyűlése 
döntött az avasi Európa Liget egy 
részének törzsvagyonból való ki-
vonásáról, ahol a tervek szerint a 
helyi református gyülekezet épí-
tene templomot, illetve közösségi 
házat. Egy 4448 négyzetméternyi 
területről van szó, melynek kap-
csán most elkezdődhettek a tár-
gyalások.

A problémák cseppet sem 
újkeletűek, az Avas-Dél La-
kótelepi Református Misszi-
ói Egyházközség előző vezetése 
ugyanis már 2004-ben felvette 
az akkori városvezetéssel a kap-
csolatot, és elindultak az egyez-
tetések, tudtuk meg Dandé 
András lelkésztől. A gyülekezet 
ugyanis a római és görög kato-
likus felekezetek vendégeként 
és „bérlőjeként” működik a vá-
rosrészben, de a dinamikusan 
fejlődő gyülekezetnek szüksé-
ge lenne templomra és közössé-
gi házra.

Akkor a kabinetvezetővel ül-
tek le tárgyalni, majd felvet-
ték a szükséges szakértőkkel is 
a kapcsolatot, az ügy azonban 
egészen egy hónappal ezelőttig 
gyakorlatilag állt. Bár minden-
kit megkerestek, akit kellett, de a 
lelkész szerint elég egyoldalú le-
velezéseket folytattak, vagy egy-
általán nem, vagy csak nagyon 
lassan kaptak válaszokat, vissza-
jelzéseket.

Most felgyorsultak az esemé-
nyek, hiszen a közgyűlés a terü-
let törzsvagyonból való kivoná-
sával zöld utat adott, de persze 
innen még hosszú és kétolda-
lú folyamat következik, amíg a 
gyülekezet elérheti a célját. Nem 

ismert még a vételár sem, az in-
gatlan kezelője egy értékbecslést 
kér majd, és ennek fényében ül-
hetnek le tárgyalni az adásvétel-
ről – amelyre ismét a közgyűlés-
nek kell majd áldását adnia.

Kérdésünkre Dandé András 
elmondta, természetesen csak 
részben áll most rendelkezésükre 
az építkezéshez szükséges forrás, 
saját erőből álom ilyesmit meg-
valósítani. Bár önálló gyüleke-
zetről van szó, több szereplője is 
lesz a folytatásnak, így a Borsod-
Gömöri Református Egyházme-
gye, és a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület. Egyeztetések 
kezdődnek és kiderül majd, hogy 
ki milyen arányban tud részt vál-
lalni – önmagában a gyülekezet 
nem is dönthet erről a beruhá-
zásról, és a lelkész szerint nem is 
cél, hogy erőn felül vállalják ma-
gukat.

Ugyanakkor a város részé-
ről is vannak elvárások, a rende-
zési tervbe is illeszkednie kell a 
tervezett épületnek, hiszen egy-
befüggő zöldterületről van szó 
panelházak között. Korábban 
már kezdeményezni kellett a te-
rület átminősítését, ehhez terv-
dokumentációt is kellett csatol-
ni, amelyben látványtervek is 
voltak, Dandé András szerint 
azonban ezek még nem a végle-
ges elképzelések, csak irányvonal 
arról, mit képzelnek el. Relatíve 
nagyobb, de keskeny területről 
van szó, ahol a szó klasszikus ér-
telmében vett templomépületet 
nem lehet elképzelni, teszi hoz-
zá a lelkész. A végleges elképzelés 
kialakulásához is kétoldalú dön-
tésekre és egyeztetésekre van te-
hát még szükség.

Horváth Imre | fotó:  Juhász Á.

A miniszterelnök is 
ott lesz a gyáravatón
Orbán Viktor miniszterelnök is je-
len lesz, sőt beszédet is mond a 
Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft. új miskolci gyár-
egységének átadó ünnepségén 
szeptember 22-én, csütörtökön. 

A magyarországi Bosch csoport 
szeptember 22-én nyitja meg az 
utóbbi évek egyik legnagyobb 
szabású hazai Bosch-beruházá-
sának számító új autóipari gyár-
tócsarnokát Miskolcon. A cég új 

gyárépülete egy év alatt 5,5 mil-
liárd forint értékű beruházással 
valósult meg. 

Az átadó ünnepségen Orbán 
Viktor kormányfő mellett ott lesz 
Wolf-Henning Scheider, a Robert 
Bosch GmbH Igazgatótanácsának 
tagja, Czomba Sándor, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium foglal-
koztatáspolitikáért felelős állam-
titkára és Max Nitzsche, a Robert 
Bosch Energy and Body Systems 
Kft. ügyvezető igazgatója is.

Selyemrét: csúszás
Tovább csúszik a Selyemréti Strandfürdő felújítása és bővítése, mivel 
a szerződéskötési moratórium utolsó napján az egyik ajánlattevő a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárást kezdemé-
nyezett, melynek lefolytatása várhatóan egy hónap. Amíg az eljárás 
nem zárul le, addig nem lehet szerződést kötni. A késés a Miskolc 
Holding szerint döntően nem befolyásolja a Selyemréti Strandfürdő 
jövő nyári határidőre való elkészülését.

Boruló hídelemek a villamospálya alatt
Miközben gőzerővel ha-
lad a villamospálya épí-
tése Miskolcon, a Kandó 
Kálmán térnél lévő Szin-
va-híd szárnyfalrészei 
kiborulófélben vannak, ami 
miatt a gyalogos közlekedést 
is korlátozták. Mint kiderült, 
a Közút és az MVK egymás-
ra várt.

A miskolci Baross Gábor utca a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. ke-
zelésében van, illetékességük a 
Szinva-híd pályaudvar felőli vé-
géig tart. Mint a megyei igazgató-
ság hídmérnökétől, Szarka Judittól 
megtudtuk, a jelenlegi Szinva-híd 
1951-ben épült, 1993-ban teljes 
felújítást végeztek rajta. Ennek el-
lenére a befolyási oldalon a hídfők 
feletti szárnyfalrészek a járdakon-
zolokkal együtt kiborulófélben 
vannak. Ezért korlátozták a gyalo-
gosforgalmat egy betonelemmel. 
2008 szeptemberében a járdakon-
zolok helyreállítására a Magyar 
Közút tervet készíttetett, a kivitele-
zés azonban nem történt meg. En-
nek a pénzügyi lehetőségek kor-
látozottságán kívül az is az oka, 

hogy 2009-ben bemutattak egy 
tervet a közútnak, amelyben a híd 
teljes felszerkezetének cseréje sze-
repelt. Ezt a tervet Miskolc városa, 
illetve az MVK Zrt. készíttette, mi-
vel a Kandó Kálmán tér rendezé-
se során úgy tervezték, hogy a vil-
lamosvágányokat szét kell húzni 
a villamosok biztonságos kanya-
rodásának és a végállomás kiala-
kítása miatt. A széthúzás esetén 
a hidat meg kell szélesíteni, amit 

a teljes felszerkezet cseréjével le-
het a legjobban megoldani. A terv 
egyeztetése során a Magyar Köz-
út nem ellenezte a felszerkezet cse-
réjét, főként azért, mert a beruhá-
zást a város, illetve az MVK fizette 
volna. 

2011-ben kiderült, hogy jelen-
leg csak a vágányok cseréjét tud-
ja elvégeztetni az MVK, a híd 
felszerkezetének cseréjére, azaz a 
híd szélesítésére nincs pénz: a jár-

dakonzolok tehát most így ma-
radnak. A Magyar Közút tájé-
koztatása szerint amennyiben 
a továbbiakban sem végzik el a 
felszerkezet cseréjét, akkor a 2008-
as terv szerinti járdakonzol-helyre-
állítást el fogják végezni. 

Csontos Ágnes, az MVK Zrt. 
PR-főmunkatársa erre reagálva el-
mondta, a villamosprojekt fizi-
kai határa a híd túloldalán a Kan-
dó Kálmán téri kitérő eleje. A 
2009-es terv szerint, amire a Köz-
út utal, egy fejvégállomáshoz kap-
csolódott volna a projekt, a jelenle-
gi hurokforduló helyett. Azonban 
a tér rendezése, finanszírozása 
kapcsán még nem született vég-
ső döntés, az egyeztetések jelen-
leg is zajlanak. A projekt kivite-
lezési határidői miatt a jelenlegi 
hurokfordulós kialakításhoz csat-
lakoznak az új vágányok, ami 
nem igényli a vágánytengely-nö-
velést, tehát a vágányok széthúzá-
sát a hídszerkezeten. Amit a Zöld 
Nyíl projekt keretén belül elvégez-
nek, az a villamospálya nyomvo-
nalába eső hídrész dilatációs hé-
zagjainak rekonstrukciója. A híd 
felszerkezetének cseréje tehát nem 
része a projektnek, így nem is fi-
nanszírozható annak költségveté-
séből.

Horváth I. | fotó:  Juhász Á.
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Színházi előadások: 2011. októ-
ber 3., 19.00 óra: Nino Manfredi 
– Nino Marino: Könnyű  erkölcsök 
(komédia). Szereplők: Gregor Berna-
dett, Koncz Gábor.
2011. november Francis Weber: 
Balfácánt vacsorára (komédia). Sze-
replők: Quintus Konrád, Mikó István, 
Benkő Péter, Nagy Gábor.

Helyszín: Avasi Gimnázium színház-
terme, Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
Jegyár: 2700 Ft, bérletár: 4800 Ft

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ
tanfolyam indul Miskolcon

MATEMATIKÁBÓL és FIZIKÁBÓL
a Zrínyi Ilona Gimnáziumban (Nagyváthy u. 5.)

A foglalkozások heti 3 órában, közép- és emelt szinten zajlanak, amelyek 
elméleti és gyakorlati órákon rendszerezik a teljes középiskolai tananyagot.

Vezető tanárok: Schmidtné Törő Ágnes matematika, Bodnárné Törő Judit fizika.
Beiratkozás, első foglalkozás: matematika szept. 29. (csütörtök), 15.30, fizika szept. 27. (kedd), 15.30

A tanfolyam helyszíne: Zrínyi, fizikai előadó
Információ: matematika 06-70/253-2271, fizika 06-20/498-2229  Jelentkezés: toro.matfiz@gmail.com

BurgonyA- és hAgymAVásár
Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét burgonya- és hagymavásárt szervezünk

az alábbi helyszíneken és időpontokban:
2011. szeptember 21-én 15 órától: a Testvérvárosok útján, az ABC előtt
 szeptember 22-én 15 órától: a Szentgyörgy úton, a posta mellett
 szeptember 23-án 15 órától: a Platán előtt

Földesi norbert,  az 5. vk. önkormányzati  képviselője
Varga gergő, a 6. vk. önkormányzati képviselője

Őszi
vásár

Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt

Elkészült a szennyvízberuházás
Sajóecseg és Sajókeresztúr községekben
Szeptember végén hivatalosan is lezárul Sajóecseg és Sajókeresztúr településeken 
a szennyvízhálózat kiépítése. A tavalyi év második felében kezdődött, az Európai 
Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával több mint 785 millió 
forintból megvalósult beruházás a végéhez ért.

Mindkét településen elkészült a csatornahálózat, a szennyvíznyomó vezetékek 
és az átemelők is. A beruházást felügyelő mérnökök ellenőrzésével megtörténtek 
a minőségellenőrzési vizsgálatok, vízzáróság, folyáspróbák, nyomáspróbák, kame-
rás vizsgálatok, valamint az elektromos berendezések üzempróbái. Elkészültek a 
házi bekötő vezetékek is, jelenleg a hatósági engedélyeztetés folyik. Fontos kiemel-
ni, hogy a szennyvízhálózat elkészült, azonban a rácsatlakozás csak akkor kezdőd-
het, ha ahhoz az illetékes hatóságok és az üzemeltető részéről minden feltétel és 
hozzájárulás adott. A rácsatlakozás megkezdéséről a területileg illetékes önkor-
mányzatok fogják tájékoztatni a lakosságot. A kivitelezést végző cég folyamatosan 
állítja helyre a munkaterületet és korrigálja a mérnökök által feltárt hiányosságo-
kat. A projekt lezárásaként, szeptember  30-án 11 órai kezdettel a Sajóecsegi Kö-
zösségi Házban kerül sor a beruházás hivatalos átadására.

Felvételi előkészítők
az Avasi Gimnáziumban

Az Avasi  Gimnázium előkészítő foglalkozásokat indít szeptember 17-18-tól 
az általános iskolások számára a következő tantárgyakból: 

magyar, matematika, történelem, biológia, rajz, 
angol és német nyelv.

Jelentkezési határidő: szeptember 15. 
Ezen a napon délután 17.00 órától szülői tájékoztatót tartunk. 

Jelentkezni a 46/562-289-es telefonon lehet az iskolatitkárnál.  www.avasi.hu

Apróhirdetés
Szeretné csendes, családias környe-
zetben tölteni nyugdíjas éveit? Jöj-
jön el hozzánk a Zsuzsa Gondozóház-
ba! Családias környezet, hegyi levegő. 
Hívjon bizalommal, és ismerjen meg! 
Tel.: 30/233-8094. Honlap: www.
zsuzsapanzio.mlap.hu. 

Ingatlanfedezetes bankhitelek ma-
gánszemélyeknek, kisvállalkozásoknak. 
Tehermentes ingatlan esetén jövede-
lemigazolás nélkül, BÁR lista nem mindig 
akadály. Tel.: 70/5100–395, 30/2488–022.

Eladó őszi, akciós, minőségi akác, tölgy, 
cser, bükk kalodás tűzifa szorosan egy-
más mellé rakva konyhakészen 12 500 Ft/
üzemi m3 (1 m x 1 m x 1 m) + 500 Ft szál-
lítási díj. Garantált mennyiség. Érd.: 06-
70/510-4605.

Miskolcon, a Tejgyárnál családi ház el-
adó, összkomfortos, szintes, 5 szoba, 
konyha, 2 fürdőszoba, 2 erkély. Garázs, és 
200 m2-es kert tartozik hozzá. Irányár: 28 
M Ft. A bútorok, konyha, ebédlőasztal, ol-
csón eladók. Érd.: 46/381-838.

Mellékállásba keres munkatársakat 
miskolci kereskedelmi cég, profilváltás 
miatt, több területre. Tel.: 30/629-8593.

Acél biztonsági ajtó beépítve 56 900 
Ft, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechnikával.
Érdeklődni: 30/336-5528, www.aluport.
hupont.hu. Bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyitva: hétfő–pén-
tek: 15–17.30-ig.
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Hagyományok – a konyhában is
Koncz Károly György 
Gömörország első eskütevő 
állampolgára, a népközös-
ség tradícióit ápoló kulturá-
lis egyesület elnöke a kony-
hában is a tradíciók mentén 
tevékenykedik.

Koncz Károly György francia szár-
mazású nagymamájától leste el a 
mesterséget.

– Ismerte a szlovák, ukrán, ma-
gyar, osztrák, szláv és persze a fran-

cia konyhát is. Mellette nőttem fel, 
nagyon megszerettette velem a fő-
zést. Nemcsak „férfi módra” fő-
zőcskézek, mindent elkészítek, le-
gyen szó tejberizsről, húslevesről 
vagy spenótról, különlegességekről 
vagy egyszerű étkekről – meséli al-
kalmi szakácsunk, akinek kedvence 
a köménymagos rántott leves.

– Az anyatejet ezzel pótolták kis-
koromban, azért is nőhettem ilyen 
szép nagyra! – magyarázza a virtu-
ális állam országnagya, aki büszke 
gyökereire.

Gömörországot 2005-ben „hoz-
ták létre”, az onnan származó em-
berek a gyermekkorát Felvidéken 

töltő Koncz Károly György szerint 
büszkék, szeretik a világot, az életet, 
így a hasukat is, és imádnak főzni.

– Itthonról hazajárok és fordítva. 
Kettős életemről könyvet írok, mely 
egyben receptgyűjtemény is lesz. 65 
évesen, nyugdíjasként erre már van 
is időm – mondja mosolyogva.

Vendéglátónk palócgulyást fő-
zött bográcsban – ahogy ő hív-
ja, egy könnyű, nyári változatot – 
Mikszáth Kálmán és Gundel János 
tiszteletére. Utóbbi „találmánya” 
ugyanis a palócleves, melynek lel-
ke a zöldbab, ürühús, tejföl és a sok 
kapor. Koncz Károly György sze-
rint más – sertés, marha, pulyka – 

húsokból is kiválóan elkészíthető. 
Mint mondja, szereti saját képére 
formálni az étket, de az alapon so-
sem szabad változtatni, mert akkor 
elveszti lényegét az ennivaló. 

Csak hagyományosan!
Soós P. | fotó: Juhász Á.

Baconbe tekert sertésszűz
Papp Attila, a West Side 
séfje baconbe tekert fűsze-
res sertésszüzet ajánl dijoni 
mustáros mártással, burgo-
nyakrokettel és párolt zöld-
séggel.

A sertésszüzet a bacon szélességének megfelelő szeletekre vágjuk, így kis hen-
geres szeleteket (mignon) kapunk. A fűszereket egy mozsárban alaposan ösz-
szetörjük, és bőségesen bedörzsöljük vele a mignonokat, majd félrerakjuk, 
hogy a fűszerek kicsit átjárhassák a húst. Közben készítsük elő a szalonnát egy 
vágódeszkán, ahol kényelmesen tudunk dolgozni vele. A korong alakú migno-
nok oldalára tekerjük fel a bacont, a végét rögzítsük egy fogvájóval.
Az elkészült kis mignonokat előmelegített serpenyőben, kevés olívaolajban 
süssük elő. ehhez a tekercsünk két oldalát süssük kb. 5-5 percig, de óvatosan 
fordítsuk meg, mert leeshet a bacon. Amikor mindkét végét „lezártuk”, olíva-
olajjal kikent tepsibe állítsuk őket, és előmelegített 200 oC-fokos sütőben kb. 
egy órán át süssük. Félidőben, ha tudjuk, fordítsuk meg őket, hogy mindkét ol-
daluk egyformán süljön.
Amikor elkészült, még forrón tálaljuk. tálaláskor öntsük le hideg rozmaringos 
hagymalekvárral.
A burgonyát meghámozom, kockázom, és sós vízben puhára főzöm. Leszű-
röm, kissé hagyom állni. Hozzákeverem a vajat, két tojássárgáját, ízesítem sóval, 
szerecsendióval. Lisztezett deszkán rudat formázok belőle, és 5-6 centiméteres 

darabokra vágom. Kézzel áthempergetem, 
és bepanírozom őket. Bő, forró olajban szép 
pirosra sütöm. (Frissen az igazi!)
Dijoni mustáros mártás: a serpenyőben lévő 
vajas olajba tegyük a hagymát és pároljuk 
puhára. Öntsük bele a bort, és forraljuk fel. 
Kaparjuk fel a leragadt részeket, és alaposan 
keverjük össze. Fedő alatt főzzük 10-15 per-
cig, adjuk hozzá a tejszínt, majd kevergetve 
főzzük tovább, amíg besűrűsödik. Vegyük le 
tűzhelyről, majd keverjük bele a petrezsely-
met, metélőhagymát és a mustárt is.

a séf ajánlata ››››››››››››

Palócgulyás bográcsban
(6 személyre)
80 dkg pulykahús (kicsontozott 
felsőcomb bőre nélkül, apróhús)
2 nagy fej hagyma
2 evőkanál mangalicazsír (étolaj)
1 csapott evőkanál pirospaprika
30 dkg burgonya
50 dkg zöldbab
2 szál sárgarépa
2 szál petrezselyemgyökér

1 szép zöldpaprika
1 nagy (hámozott) paradicsom
ízlés szerint néhány fej gomba
1 nagy pohár (3,75 dl) tejföl
2 evőkanál liszt
1 csipet egész köménymag
2 babérlevél
3-4 gerezd fokhagyma
1 csokor kapor
só és fél deciliter száraz fehérbor

A megmosott húst koc-
kákra vágjuk. A megtisztí-
tott, apróra vágott hagymát 
a zsiradékon megfony-
nyasztjuk, kipattogtatjuk 
benne a köménymagot, rá-
dobjuk a húst, és erős tű-
zön néhány percig pirítjuk-
pörköljük.

Lassítjuk a tüzet, hoz-
záadjuk a pirospaprikát, a 
zúzott fokhagymát, a koc-

kára vágott zöldpaprikát, 
és fedő alatt (bográcsban 
anélkül is lehet), saját levé-
ben csaknem puhára pá-
roljuk. Beledobjuk a ka-
rikára vágott zöldségeket, 
az apróra vágott, hámozott 
paradicsomot, a száraz fe-
hérbort, és megsózzuk.

Tíz percig kevergetjük, 
rá zogatjuk. Beletesszük a 
meghámozott, kockákra vá-

gott burgonyát, a megtisztí-
tott, felaprított zöldbabot, a 
babérlevelet és annyi vizet, 
hogy ellepje. Az egészet pu-
hára főzzük. A lisztet simára 
keverjük a tejföllel, a levesbe 
habarjuk, belekeverjük az 
apróra vágott kapor felét, és 
jól összeforraljuk: egy sűrű 
leves lesz az eredmény. Tála-
láskor a tetejét megszórjuk a 
maradék kaporral.

Hozzávalók:
(4 személyre)
60 dkg sertésszűz
15 dkg szeletelt bacon
1 kávéskanál (kk.) szemes  
feketebors
1 kk. szemes zöldbors
1 kk. borsikafű
1,5 kk. fokhagyma-granulátum
1,5 kk. szárított metélőhagyma
1 kk. fűszerpaprika
2 kk. só
késhegynyi őrölt szerecsendió
olívaolaj
fogvájó

Burgonyakroketthez:
80 dkg burgonya (lisztes, szétfövő)
5 dkg vaj
2 db tojássárgája
só, 2 csipet reszelt szerecsendió

Panírozáshoz:
1 egész tojás, 2 db tojásfehérje
10 dkg zsemlemorzsa
só, olaj a sütéshez

Borajánló
A Dimenzió Borászat Görömbö-
lyön élő tulajdonosa, Kovácsné 
Drabant Katalin és férje számos, 
rangos borversenyen elért siker-
rel büszkélkedhet. Tőlük kérdez-
tük: milyen borokat ajánlanak 
ételeinkhez?

Száraz illik a palócleveshez
Magyarország nyolcadik leg-
elterjedtebb fajtája a furmint, 
mely tökéletesen passzol a pati-
nás étekhez. Bora savdús, önálló, 
harmonikus összetételű, jelleg-
zetesen finom illatú és kellemes 
ízű. Illata birsalma és -körte, ba-
rack, friss és aszalt őszibarack, 
valamint szegfűszeg aromáit 
idézi. Nagyszerű választás ehhez 
a könnyű, nyári bográcsételhez.

Mustáros sertésszűzhöz 
Nimród
A Dimen-
zió Borászat 
Nimród kék-
frankos bora 
kitűnően illik 
bármilyen, 
sertéshúsból 
készült étel-
hez. A bor illata sokat ígérő, érett 
meggy és csokoládé hangula-
tát idézi. Kellemes savai, finom 
gyümölcsössége sok üdeséget 
kölcsönöz ennek a szép, bárso-
nyos, tüzes utóízű bornak. Ál-
talában olyan bort válasszunk, 
amely kiemeli, kiegészíti az étel 
ízvilágát. Ha az étel elkészítésé-
hez bort is használtunk, akkor 
ugyanazt kínáljuk az étel elfo-
gyasztásához is!

Akció! Akció!
coop, Maxi, Szuper coop üzleteinkben  

szeptember 14–25-ig: „Magyaros ízek, szuper árakkal!”
Elôhûtött csirkemell filé 1 kg 
(baromfit árusító üzletekben)  1299 Ft
Pick Rákóczi szalámi, csemege, paprikás 1 kg  2999 Ft
karaván füstölt sajt 1 kg  1899 Ft
coop tejföl 150 g  99 Ft

Egységár: 660 Ft/kg

Gyulai májas trió 3 x 125 g  399 Ft
Egységár: 1064 Ft/kg

Oké túró félzsíros 500 g  499 Ft
Egységár: 998 Ft/kg

Danone könnyû és finom joghurt eper, sárgabarack 
125 g 59 Ft

Egységár: 472 Ft/kg

Rauch ice tea ôszibarack, citromos 1,5 l  269 Ft
Egységár: 179 Ft/l

coop Get Up energiaital 0,25 l  89 Ft
Egységár: 356 Ft/l

…és még számos akciós termék.

SzüREtEljEn vElünk!
vásároljon október 31-ig coop üzleteinkben legalább 4000 Ft 
összegben, és a vásárláskor kapott blokkot nevével és címé-
vel ellátva dobja be az üzletben erre a célra kihelyezett sze-
rencsedobozba!

Minél több blokkal játszik, annál nagyobb eséllyel nyer!

 Miskolc, Dorottya u. 1. Asztalfoglalás: 46/402-952
 www.vegallomasetterem.hu

Hozza magával ezt a hirdetést, és ételfogyasztásából  
20% engedményt adunk!

Felhasználható: 2011. október 15-ig.

Végállomás Étterem és Söröző
Garantáltan a legjobb választás!

Két szinten vadonatúj, divatos enteriőr  
és kulináris élmények várják!

Étkezési utalványt és üdülési csekket elfogadunk.
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8  mi-csoda – gyermeksarok / rejtvény

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Szinte naponta következnek be változások – a munkahelyén is, a 
magánéletében is. Minden porcikájában érzi a fáradtságot, sőt, már családja és barátai is szóvá te-
szik, hogy még a szokásosnál is türelmetlenebb. Menjen el rövid pihenőre, ha teheti. Indokait a 

munkahelyén is meg kell érteniük. Próbáljon meg olyan helyet keresni, ahol víz közelében lehet!

BiKa (04. 21–05. 21.) Végre több időt tölthet szeretteivel. A környezetében élők már nagyon 
hiányolták a nyugodtabb egyéniségét, és a héten lehetősége lesz visszatérni régi önmagához. Szervez-
zen romantikus programot a hétvégén, ahol minden nézeteltérésüket megbeszélhetik partnerével. 

Ideje begyógyítani a sebeket! Szakmai téren dúskálhat az ajánlatokban. Ne mondjon mindenre igent!

iKreK (05. 22–06. 21.) Levegőváltozásra van szüksége! Elsősorban ne arra gondoljon, 
hogy ideje hosszabb-rövidebb útra indulni, hogy kiszakadjon a hétköznapokból, bár segítség lehet 
ez is. A héten egyre több jelet kap az élettől a munkahelyváltásra. Egyszerűen kinőtte már mostani 

állásának kereteit, unja, és ezért nincs sikerélménye. Vegye komolyabban magánéletét.

ráK (06. 22–07. 22.) A héten megtalálja a kiutat az önmaga által okozott válságból. Vál-
tozáson töri a fejét. Leginkább a lakóhelyének átalakításán gondolkodik, valószínűleg többször 
kapja majd azon magát, hogy lakberendezési magazinokat, katalógusokat lapozgat. Minden esé-

lye megvan ez irányú álmai megvalósítására, csak tartsa magát egy szigorú tervhez.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Minden lehetséges – de sajnos mindennek az ellenkezője 
is. Olvasson a sorok között! Rengeteg hivatalos ügyet kell majd a héten elintéznie, és néhányan meg-
próbálhatják félrevezetni. Legyen elővigyázatos, és kerülje el a bajt többek között azzal, hogy jogi szak-

értővel nézeti át a szerződéseket, és mélyrehatóan leinformálja ügyfeleit. Ezekre ne sajnálja az időt és az energiát!

szűz (08. 24–09. 23.) Végre önre mosolyog a szerencse! Élete több területén jobbra for-
dulhat a helyzete: a következő napok egyszerre szólnak a megbocsátásról és az „aratásról”. Ugyanis 
régóta viharfelhőként gyülekező problémák oldódhatnak meg most egy csapásra szorgalmas és 

kitartó munkájának köszönhetően. Minden oka meglesz az örömre!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Vegye komolyabban a feladatait! A héten átlép egyfajta 
nemtörődöm-üzemmódba, aminek nagy kárát szenvedheti a jövőben. Figyeljen jobban a munká-
jára és hivatalos ügyeire. Valószínűleg csak kimerült az elmúlt, pörgős időszak miatt. Megenged-

hetne magának egy kellemes, hosszabb utazást. Élvezze a természetet, partnere társaságát.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Törekedjen a minőségre! A mennyiség még nem minden, 
attól, hogy sok időt tölt el valamivel, még nem feltétlenül ad ki tökéletes munkát a kezei közül. Pe-
dig, ha szeretne bekerülni a szakmai élvonalba, akkor a héten törekedjen a legmagasabb színvo-

nalra. Nemsokára lehetősége lesz bizonyítani, és egy bizalmi állást is megkaphat.

nyilas (11. 23–12. 21.) Szabadságra vágyik. Megszerezheti, de annak nagy ára van! 
Engedje szabadjára vad oldalát! Hosszú és kimerítő hónapok állnak ön mögött, de végre ezen a hé-
ten átadhatja magát az édes semmittevésnek, de legalábbis lelassíthat egy kicsit. Szervezzen közös 

programot családtagjaival, barátaival, vegye körül magát olyan emberekkel, akiket nagyon szeret! 

BaK (12. 22–01. 20.) Nincs oka aggodalomra. Lehet, hogy úgy érzi, nyomozásba kell kez-
denie, de ez ismét csak felesleges fontoskodás lenne. A héten rádöbbenti az élet, hogy sokszor nem 
az emberek gonoszak, valójában az ön viselkedésének tükrei. Sokszor bántott meg másokat, de az 

élet most revansot vesz. Maradjon erős, ennek is vége lesz egyszer!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Keresse kreatív emberek társaságát! Hivatásában felfrissülésre 
van szüksége, a héten energiát és ihletet meríthet másokból. Gyűjtsön maga köré művészlelkeket, akik 
más szemüvegen át nézik a világot. Higgye el, bizonyos problémákon pillanatok alatt túllendülhet a 

segítségükkel. Felhalmozódott feszültségét ne otthoni munkákkal vezesse le, hanem kirándulással, sporttal.

HalaK (02. 20–03. 20.) A hivatásáról szól a hete. Rengeteg ötletét szeretné megvalósí-
tani, amihez viszont – kapcsolati és pénzbeli – tőkére lenne szüksége. Kezdje azzal, hogy stratégi-
ailag elhelyezi magát a piacon, ezután már könnyedén találhat olyan partnert, aki az üzlete hátte-

rét biztosítja. Ha egy korábban tett ígéretére figyelmeztetik, fogadja el a kritikát, és ne támadással reagáljon!

s
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Ismeri Ön Lillafüred látnivalóit?

Tisztelt Olvasó! Lillafüredre gyakran kirándulnak a miskolciak – és 
a nem miskolciak is –, de vajon ismeri Ön a Bükk e gyöngyszemé-
nek látnivalóit? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-játé-
kunkban ezek nevét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, egy levele-
zőlapon legkésőbb szeptember 21-e éjfélig juttassák el a Miskolci 
Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők kö-
zött a MIKOM ajándékaként könyvet, és a Szerviz Iroda jóvoltából 
strandtáskát sorsolunk ki.

Apróhirdetés
Miskolc, Középszer úton 2 szobás 51 nm-es gáz-központi fűtéses lakás eladó, akár bú-
torozottan is, jó közlekedési viszonyok mellett: Irányár: 4,1 M Ft. Érdeklődni: 46/361-591, 
30/663-4425.

Örökségünk titkai 
Ezen a hétvégén – a Kulturális Örökségünk Napjai kereté-
ben – azok a műemlékek is megnyílhatnak az érdeklődők 
előtt, amelyeket egyébként nem látogathat a nagyközönség. 
Mi most olyan miskolci különlegességekre, épített öröksé-
günk olyan kincseire hívjuk fel a figyelmeteket, amelyeket 
bármikor láthatunk – ha észrevesszük őket. 

Te tudtad, hogy...
… Miskolc legrégebbi egyházi 
műemléke az eredetileg 1480 kö-
rül épült avasi műemlék reformá-
tus templom?  (ami a fenti képen 
látható)

… a miskolci minorita templom 
falába beépítették – és a gimnázi-
um felőli oldalon ma is láthatjuk – 
az 1729-ben megnyitott minorita 
iskola kőbe vésett feliratát?

… a Miskolci Színháztörténeti és 
Színészmúzeum épülete őrzi az 
1823-ban épült első miskolci kő-
színház falmaradványait?

Építkezzünk 
együtt!

Rendezd sorba a követke-
ző épületrészeket a pincétől a 

padlásig haladva!

ablakpárkány 
kakasülő 
kerékvető
kopogtató 
pincetok 
vízköpő 

Örökös kérdések
Ha ismered városunk nevezetes műemlékeit, és jól felelsz a kér-
désekre, a helyes válaszok betűjelét összeolvasva megkapod an-
nak a helynek a nevét, ahol felépült Miskolc legrégebbről fenn-
maradt egyházi műemléke. 

1. Mi volt eredetileg az az épület, 
amely ma a Herman Ottó Múze-
um papszeri kiállítóhelye?
A – iskola
E – kórház
B – kolostor

2. A következő három miskolci 
épület közül melyiken nincs to-
ronyóra?
R – színház
Ü – minorita templom
V – diósgyőri vár

3. Milyen címer van a Miskol-
ci Galéria – Rákóczi-házként is-
mert – központi épületének be-
járata fölött?
A – Aspremont
D – Rákóczi
K – Miskolc város

4. A három miskolci templom kö-
zül melyiknek van két tornya?
K – diósgyőri evangélikus
Ő – Deák téri görög keleti 
S – Mindszent téri római katolikus

Előző számunk rejtvényének nyer-
tese bODNÁR IMOLA (Miskolc, 
Rácz Á. u., 9 éves), aki kiadónk, a 
MIKOM könyvajándékát kapja. 
Nyereményed szerkesztőségünk-
ben veheted át. E heti rejtvényünk 
megfejtésének beküldési határ-
ideje: szeptember 27. Küldd el az  
Oroszlán, Építkezzünk együtt 
és az Örökös kérdések megfejté-
sét szerkesztőségünk címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írd rá: Mi-csoda – gyereksa-
rok. E-mail címünk: gyereksarok@
mikom.hu. Küldd el a címedet és az 
életkorodat is!

Oroszlán. Melyik miskolci műemlék épület „állatos” részlete lát-
ható ezen a képen? 

AJÁNDÉK LÉGZÉSFIGYELŐ…

A Timba kombiágy újszülött kortól 10 éves korig használható

PR-cIKK (X)

Kiságy + pelenkázószekrény 
egybeépítve, 2 ágyneműtartó-
val. Később átalakítható: heve-
rő + kisszekrény. cseresznye és 
bükk színben, magyar termék. 
Most ajándék légzésfigyelővel 
23 000 Ft értékben!

A Timba kombiágy ára légzés-
figyelővel: 69 990 Ft! + INGYENES 
házhoz szállítás! Ajánlatunk szep-

tember 1–31-ig tart. Részletek és 
további akciók áruházunk föld-
szintjén.

Erika is ezt választotta: „Na-
gyon szeretjük Liza babával a 
kombiágyat, mert szép és prakti-
kus. Nagyon masszív, sok minden 
belefér, jó a pakolási lehetősége és 
sokkal tovább tudom használni, 
mint egy hagyományos kiságyat. 
Nagyon örülünk a párommal és 
a 3 hónapos Liza babával, hogy a 
Timba kombiágyat választottuk.”

Timba kombiágyak csak a 
TÉGEL-ben!

TÉGEL BABASZAKÁRUHÁZ
Miskolc, József Attila u. 25–27. 

FÖLDSZINT – TÉGEL BABA 
Telefon: (46) 344-700.
Nyitva tartás: hétfőtől  

szombatig 10–18 óráig.
A legkisebbeknek a legjobbat!
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Edzenek a pólós palánták
Igencsak felgyorsultak az esemé-
nyek a miskolci vízilabdás élet-
ben! Az önkormányzat szeptem-
ber 8-ai támogató döntése után 
két nappal toborzót, újabb két 
nap elteltével pedig már edzést 
tartottak a Kemény Dénes uszo-
dában.

Az élet megpezsdült, és en-
nek Dióssi Miklós, a sportág 
szakágvezetője is örül!

– Nagyon vártuk már ezt 
a döntést, amely új távlato-
kat nyithat a vízilabdázás mis-
kolci történetében – mondta a 
szakember. – Két éve működik 
az uszoda, de eddig a pólósok 
nem kaptak jelentős vízfelüle-
tet. Ez most megváltozik: a ki-
csik pallérozhatják tudásukat, a 
nagyobbaknak viszont teljes pá-
lyára van szükségük.

– A szombati toborzó a legki-
sebbeket szólította meg. Mi-
lyen volt az érdeklődés?
– Nem panaszkodhatunk, öt-

vennél is többen jöttek el. A nyá-
ron vízipók-tábort tartottunk, 
amelyben vízilabda-előkészítő 
tanfolyamot is rendeztünk. Amíg 
a többség úszott, mi labdáztunk. 
Ez jelentette az egyik merítési le-
hetőséget, a 8–12 éves korosz-
tályt. A másikat a meghirdetett 
akció hozta az uszodába.

– Mivel kezdték a tesztet?
– Az úszástudás felmérésével. 

A kisebbeknél csak erre voltunk 
kíváncsiak, a 14 éveseknél már 
a labdával való bánásmódot is 
megfigyeltük. Sok munkára lesz 
szükség, amíg az úszástudást a 
kellő fokra fejlesztjük a jelentke-

zőknél. A vízilabdázást csakis jól 
úszók űzhetik eredményesen!

– Hány gyereket marasztal-
tak?
– Harmincnyolcan jelentek 

meg a hétfői első edzésen. Két 
úszóedző, Kiss József, illetve Sza-
bó László foglalkozik velük. A 
gyerekek nagyon akarnak, óriási 
bennük a bizonyítási vágy. Hoz-
zánk kerülnek az idősebbek is az 
utánpótlás-egyesületből, a VUK-
ból, illetve a MEAFC-tól, velük 
Cretiu Liviu és Kovács Bertalan 
foglalkozik. Októberben kiala-
kítjuk az egymásra épülő rend-
szert, ebben a legjelentősebb fel-
adat Bíró Attilára hárul.

– Az első lépéseket megtették. 
– Nagy az öröm, de nem állha-

tunk meg! Pályázunk a látvány-
sportágak támogatására, amely-
hez nagy segítséget nyújt, hogy 
Miskolc önkormányzata bizto-
sítja az önrészt. Reméljük, hogy 
a helyi vállalkozók is felismerik 
a perspektívát a sportágunkban.

Doros László

Szeptember 17. | Szombat » Görkorcsolya: Országos nyílt verseny. Miskolc, 
Factory Aréna, 14.00. 

Szeptember 18. | vaSárnap » Természetjárás: Széchenyi-emléktúra, tájékozó-
dási teljesítménytúra. Bükkszentlászló, 9.00.

Szeptember 22. | cSütörtök » Duatlon. Diákolimpia megyei döntő az I–VI. kor-
csoportos sportolók részére. Miskolc, 10.00.

Szeptember 23. | péntek » Ökölvívás: Országos serdülő bajnokság. Sárospatak, 
14.00. » Röplabda. NB I nők: Albrecht-Miskolci VSC – Palota SE. Miskolc, Csokonai utca, 17.00.

Szeptember 24. | Szombat » Kajak-kenu: Megyei bajnokság. Csorba telepi tó, 
10.00. » Ökölvívás: Országos serdülő bajnokság. Sárospatak, 10.00.

Szeptember 25. | vaSárnap » Labdarúgás NB I: Diósgyőri VTK – Győri ETO FC. 
Diósgyőr, 18.00.

» Megvan a kvóta! Megszerezte az indulási jogot a 2012-es londoni olimpiára a 120 kilós 
Deák Bárdos Mihály, miután ötödik helyen végzett a kötöttfogásúak között az isztambuli kvalifi-
kációs birkózó-világbajnokságon. A Diósgyőri BC birkózója vigaszágon jutott a bronzmeccsig, ott 
azonban már nem volt elég ereje, a kazah Nurmahan Tyinyalijev két menetben legyőzte.

» Második ifj. Tóth. Második helyen zárta a rali országos bajnokság idei küzdelmeit az ifj. 
Tóth János–Tagai Róbert duó. A hétszeres abszolút bajnok eredetileg a nyolcadikért ment a pécsi 
zárófutamra, ám egy technikai gond megakadályozta abban, hogy esélye legyen harcolni a címért. 
Az ob-t a címvédő Aschenbrenner György – Pikó Zsuzsanna páros nyerte.

» Előszezonos győzelemsorozat. Öt győzelemmel hangolt eddig az élvonal küzdel-
meire az NB I-be négy év után visszatérő DKSK női kosárlabdacsapata. A piros-fehérek a Kassát 
kétszer, a Debreceni Sportiskola, a Sepsiszentgyörgy és a Brassó együttesét egyszer múlták felül.
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Egyedül készült – ezüstöt hozott az Eb-ről
Tizenegy kategóriában, 26 
országból csaknem 300 
sportoló vetélkedett a Nagy-
várad melletti Félixfürdőn 
megrendezett 18. Rádiós 
Tájfutó Európa-bajnoksá-
gon. Ott volt közöttük a mis-
kolci Kovács Attila Gábor is, 
aki ezüstéremmel a tarsolyá-
ban térhetett haza.

Magyarországot hat egyesületből 
három nő és tizenkét férfi képvi-
selte a szeptember 10-én véget ért 
versenyen. Kovács Attila Gábor a 
második legnépesebb, az M60 ka-
tegóriában 34 futó közül az első 
napi ultrarövid-hullámú verseny-
ben a kilencedik lett. A másnapi 
gyorsaságin már a negyedik hely-
re futott be. A záró rövidhullámú 
összecsapáson pedig ezüstérmet 
szerzett, amivel legeredményesebb 
férfi versenyzője lett a magyar vá-
logatottnak és újabb éremmel gya-
rapította a világ- és Európa-baj-

nokságokon nyert, most már 13 
darabból álló gyűjteményét.

– Ez volt a hetedik kontinensve-
télkedőm – idézte fel a történteket 
Kovács Attila Gábor. – Tizenhat 
éve vagyok tagja a magyar válo-
gatottnak, az idén kategóriát vál-
tottam. Ez a malmomra hajtotta a 
vizet, ugyanis viszonylag fiatalként 
csöppentem be a hatvanévesek 
közé. Az évem nem alakult rosszul, 

ugyanis mind a hat válogatót meg-
nyertem, és az országos bajnok-
ságon sem találtam legyőzőre. Az 
Európa-bajnokságra azzal az eltö-
kélt szándékkal utaztam, hogy ér-
met nyerek!

Igaz is, utazás! A sportolónak 
külön terhet, feladatot jelent, hogy 
olyan támogatókra találjon, akik 
finanszírozzák, hogy egyáltalán el-
jusson a jelentősebb viadalokra. 
Most éppen kölcsön kellett kérnie, 
de örömmel újságolta, hogy támo-
gatói szerződést kötött a miskolci 
és a megyei önkormányzattal, ami 
nagyon biztató a jövőre nézve!

– Számomra mindig az ultra-
rövid hullámú szakasz a legnehe-
zebb, ugyanis a hullámok visszave-
rődnek a vízről, a domborzatról, a 
póznákról, és könnyen megtévesz-
tik az embert. A kilencedik hely 
persze nem volt olyan rossz – fűzte 
tovább gondolatait a sportoló. 

Bizony nem! A folytatásban 
ugyanis sikerült jelentősen előrébb 
araszolnia! A gyorsasági viszony-
lag új elem a sportágban, csak ta-
valy vezették be. Kovács Attila Gá-
bor azt mondja, hogy erre egyre 

inkább ráérez, a lényeg a pontos 
mérés és a gyors futás. A befutás 
előtt elkövetett egy apró hibát, en-
nek egy tiszteletkör lett az eredmé-
nye, és a dobogó helyett a negyedik 
hely jutott.

– A rövidhullámú szakasz-
tól nem tartottam, mert nekem 
ez megy a legjobban – mondta a 
versenyző. – Nem kíméltem ma-
gam, és még az sem zavart, hogy 
a gyors futás közben a korábban 
műtött bal térdem bedurrant. Elég 
nagy fájdalmaim voltak, de tud-
tam, hogy nem állhatok meg. A 
cél előtti enyhe lejtőn már éreztem, 
hogy nem lehet baj, csak az ukrá-
nok kilencszeres világbajnoka elő-
zött meg.

Kovács a Bükkben, jobbára 
egyedül készül a versenyekre. Az 
alapot a megfelelő fizikai állapot 
jelenti, a térkép ismeretét a tájfu-
tásból hozta magával, a gondot 
az elrejtett rádióadók felkutatása 
okozza. Magának nem helyezheti 
el az erdőben, ez önbecsapás lenne. 
Fájlalja, hogy a sportágnak jelen-
leg nincs meg a technikai háttere, 
így mindig sokat jelent a számá-
ra, amikor a szövetség önköltséges 
edzőtáborozásain vehet részt.

Doros László

Floorballos 
toborzó
A Miskolci Floorball Egyesü-
let toborzónapot hirdet szom-
baton a Generali Arénába az 
OB2-es és OB3-as mérkőzések 
idejére.

A váltócipőt hozó gyerekek a 
mérkőzések szünetében fel-
mehetnek a pályára kipróbálni 
a játékot, rövid szabálymagya-
rázatot követően. Adataikat 
felírják, tájékoztatják őket az 
edzéslehetőségekről, időpon-
tokról. A cél az, hogy elindítsa-
nak egy olyan csoportot, mely 
idén több U14-es vagy U16-
os tornán el tud indulni, majd 
a 2012/2013-as bajnoki évad-
ban már az MFE égisze alatt 
versenyez.

Piros-fehérek: itt a piros, hol a piros
Hat nap alatt két erős vidé-
ki együttessel találkozott a 
DVTK labdarúgócsapata, 
mely a Paks ellen újfent em-
berhátrányban szerzett  
pontot.

Vasárnap a tavalyi ezüstérmes ott-
honába látogatott a Diósgyőr: 
előbb az Ivan Radoš szabálytalan-
sága – és kiállítása – után megítélt 
büntetőt értékesítette az ex-diós-
győri Montvai Tibor az összes ven-
dégcsere kihasználása miatt csatár-
ként kapuba álló L’Imam Seydivel 
szemben, majd Budovinszky 
Krisztián egalizált idénybeli har-
madik bajnoki, összesen negyedik 
góljával.

Tisza Tibor visszatért, Nagy Ta-
más pedig remek játékkal debü-
tált az NB I-ben, Igor Gal és José 
Luque sérülés miatti kiválása vi-
szont érzékeny veszteséget jelent-
het a lapzártánk után lejátszott 
Kaposvár elleni, pénteki mérkő-
zésen.

Ennél is nagyobb gond, hogy 
nyolc forduló alatt öt piros lapot 
osztottak ki a piros-fehéreknek, 
noha kirívó durvaságot nem kö-

vettek el – kétmérkőzéses eltiltást 
is „csak” a horvát hálóőr kapott, őt 
Farkas Balázs helyettesítheti.

Eddig Radoš mellett Francis-
co Gallardo és Pál Szabolcs, Gohér 
Gergő, valamint Luque kénysze-
rült idő előtt elhagyni a játékteret, 
az ellenfelek közül pedig ketten 
térhettek korábban zuhanyozni.

A statisztikából az is kiderül, 
hogy eddig 12-szer mutattak fel 
sárga lapot diósgyőri játékosnak, 
ellenük két büntetőt ítéltek, míg di-
ósgyőri játékos még nem lőhetett 
11-est.

Mi lehet az oka ennek a sok pi-
ros-fehér (piros) lapnak, tendenci-
áról beszélhetünk-e, vagy véletle-
nekről? A szurkolók egyértelműen 
összeesküvés-elméletet látnak a 
történtek mögött, mondván, így 
próbálják kizökkenteni a biztos 
háttérrel és táborral rendelkező, jó 
erőkből álló DVTK-t. A résztvevők 
persze higgadtabbak.

– Luque és Gallardo is jutott 
már a kiállítás sorsára, ők medi-
terrán országból érkeztek, heve-
sebb vérmérsékletűek, ott hét-
köznapi szituációkban is hevesen 

gesztikulálnak az emberek. Figye-
lembe kellene vennie a játékveze-
tőknek, hogy nem ellenük irányul 
ez a viselkedés – mondja a bírókkal 
egyébként nem foglalkozó Benczés 
Miklós.

Luque szerint, ha úgy érzik, na-
gyon ellenük van a spori – mond-
ván, újoncok –, akkor egy kicsit 
azért felemelhetik hangjukat.

– Nekünk is kijár ugyanaz a tisz-
telet, mint a mindenkori ellenfél-
nek – emelte ki a közönségkedvenc.

– A játékvezetők nem értékelik a 
játékunkat, talán nem is tehetik, de 
mégiscsak a támadófutball vonz-
za a szurkolókat a stadionokba, így 
az ilyen típusú labdarúgókat véd-
hetnék valamilyen szinten – érvelt 
„Paco”, akit rendszeresen „farag-
nak” a védők, mégis őt küldték már 
ki egyszer, míg az ellene szabályta-
lankodóknak mintha könnyebben 
megbocsátanának a sípmesterek.

Hogy hol lehet az igazság? Ta-
lán sosem sikerül eldönteni, min-
denesetre árulkodó Véber György, 
a hasonlóan támadófutballt játszó 
Pápa edzőjének kijelentése, amit 
az egy-egy kiállítást hozó miskolci 
meccs után fogalmazott meg: „ál-
talánosságban sok lapot osztanak a 
hazai játékvezetők”.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Remekül kezdtek a Jegesmedvék
Két győzelemmel kezdte a 
MOL Ligát a Miskolci Je-
gesmedvék jégkorongcsapa-
ta, így két fordulót követően 
vezette is a tabellát.

Az FTC (7–1) és a SAPA Fehérvár 
AV19 (5–0) elleni hazai bajnokit is 
magabiztosan hozták a jégkorong 
MOL Liga első két fordulójában a 
miskolciak. A jó rajt után négy ide-
genbeli mérkőzésen gyarapíthat-
ják pontjaikat a Macik, elsőként a 
pénteken, lapzártánk után véget ért 
Újpest elleni találkozón. A Fehér-
vár elleni mérkőzés egyik hőse a 
két gólt szerző, az idény előtt érke-
zett válogatott Fodor Szabolcs volt.

– A nézők nem érzékelték a Fra-
di elleni meccsen, de voltak szak-
mai hibáink, ezeket kellett kijavíta-
ni a Fehérvár elleni összecsapásra, 

ami sikerült is – mondta a táma-
dó. – Nem szoktam előre tervezni, 
mindig csak a következő meccsre 
koncentrálok, de az öltözőben fel-
merült, hogy az első mérkőzéseket 
hoznunk kell, jól rajtoljunk.

Hasonlóan vélekedett a csapat 
edzője is.

– Az FTC ellen igazán csak a 
győzelemnek és a jó emberelőnyös 
játéknak örültem – kezdte Greg 
Lindqvist. A védekezésünk viszont 
nagyon messze volt attól, amit én 
elképzeltem. A vasárnap látottak 
már jobban tetszettek. Mindent 
összevetve, előreléptünk játékban, 
taktikai fegyelemben egyaránt, és 
gólt sem kaptunk. Ez a jégkorong-
ban mindig nagy szó – értékelt a 
szakember.

S. P. | fotó: Mocsári L.

HIrdetés

DVTK-Pápa: ez után a dulakodás után állították ki Luque-t
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Középiskolások is ismerkedhetnek a csillagrendszerrel

Kinyílik az égbolt a fiatalok előtt
Nagyobbra nyílik az égbolt mostantól a 
miskolci egyetemisták előtt: az egyetem 
új csillagászati távcsöve ad erre lehetősé-
get számukra. A Kutatók Éjszakáján pedig 
az érdeklődők, kicsik és nagyok számára is, 
hiszen aznap, szeptember 23-án éjjel avat-
ják fel a csillagok kémlelésének új miskol-
ci eszközét.

Sorolhatnánk a csillagászathoz kicsit is értők 
számára nagyon is sokat mondó mutatókat – pél-
dául ekvatoriális állványon álló, mikrofókuszos, 
„goto” mechanikával rendelkező… –, melyek ösz-
szessége a kategóriájában legkorszerűbb me-
chanikával rendelkező csillagászati távcsővé 
avatja az egyetem új eszközét.

A kereskedelmi forgalomban elérhető legna-
gyobb távcsőről van szó, aminek speciális áll-
vány-mechanikája révén az égbolt bármely 
része könnyedén elérhető a csillagászati koor-
dináta-rendszerben. A keresés mellett fontos 
pluszlehetőség a követés is. A magyar fejleszté-
sű követőrendszer révén beállítható a választott 
égitestek automatikus követése, s akár az időzí-
tett képi rögzítés is.

Egyebek mellett a Naprendszer bolygóit vagy a 
bolygókhoz tartozó holdakat is tanulmányozhat-
ják majd a fiatalok – egyetemisták vagy akár kö-
zépiskolások is – ezzel a távcsővel. Elsősorban a 
Miskolci Egyetem tehetséggondozó programja 
ad módot erre, de a csillagászat matematikai el-
méleti részének tanulmányozására a műszaki ka-
rok hallgatóinak tanóráin is van helye. Dr. Körtesi 
Péter, az Analízis Tanszék vezetőhelyettese 

ugyanakkor az egyetemisták mellett a középis-
kolások számára is szeretné elérhetővé tenni a 
lehetőséget. Az egyetem középiskolásoknak szó-
ló, s körükben egyre népszerűbb tehetséggondo-
zó programjai kiváló fórumot adnak erre. S ha 
az égbolt fényszennyezettsége okán Miskolc he-
lyett az ország egyik legtisztább égboltú települé-
sén, Bükkszentkereszten talál otthonra a távcső, 
akkor sincs gond.  Az egyetem laboratóriumai-
nak korszerű eszközei ugyanis helybe hozzák az 
onnan tisztábban látható csillagokat. Minden le-
hetőség adott az egyetemen ahhoz, hogy a fiata-
lok értőn érhessék el őket…

Az új Newton-távcső megvásárlását „A tudo-
mányos utánpótlás-nevelés és a műszaki, infor-
matikai életpálya elismertségének növelése a 
Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhang-
ban” című, TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 szá-
mú projekt támogatta.

Középiskolások  
a földtudományról
A Hold titkai, időjárás-előrejelzések 
és azok készítésének mikéntje, meg-
újuló energiák; földcsuszamlások, 
földtani veszélyforrások… Hossza-
san sorolhatók azok a földtudomá-
nyi témák, amelyek feldolgozására 
középiskolás diákok vállalkoznak 
a szeptember 23–24-én a Miskolci 
Egyetemen zajló V. Országos Közép-
iskolai Földtudományi Diákkonfe-
rencián.

Az ország különböző pontjain és határa-
inkon túl élő középiskolás fiatalokat is si-
kerrel szólított meg az újabb, már ötödik 
Országos Középiskolai Földtudományi 
Diákkonferencia felhívása. A diákok tu-
dományos fórumát a Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Kara indította 
útjára. Ennek révén napjainkra több mint 
kétszáz középiskolás büszkélkedhet az-
zal, hogy egyetemi előadást tartott, s ta-
nulmányt jegyez egy földtudományi kiad-
ványban. 

A középiskolások vállalták a kutatást, az 
adatgyűjtést, a publikálást és az előadást 
is – mindazt, ami a valós kutatómunkát is 
kíséri. Munkájukkal a tudós szakemberek 
gyakorlata szerinti formában léphetnek 
színre egyetemi, szakmai környezetben a 
földtudományok valamely ágában komo-
lyabban elmélyedők. Pályázni négy téma-
körben lehetett: időjárás, energia, fény; 

csillagászat, barlangászat; ásványok, föld-
tani veszélyek, víz; földtani értékek.

A rendezvény az utolsó két évben elnyer-
te azt a jogosultságot, hogy győztesei a Tu-
dományos Diákköri Konferencia országos 
döntőjében egyetemi hallgatókkal mérjék 
össze tudásukat. Ilyen jogosultsága mind-
össze az Országos Diákvegyész Napok 
című rendezvénynek van.

A legjobbnak bizonyulók e kivételes le-
hetőség, valamint a helyezésükkel járó díj 
mellett ugyanakkor publikálási lehetősé-
get is kapnak: az egyetem kiadásában meg-
jelenő kiadvány mindannyiuk munkájának 
kivonatát tartalmazza. Középiskolásként 
az első szakmai publikációt…

Az V. Országos Középiskolai Földtu-
dományi Diákkonferencia megrendezé-
sét „A tudományos utánpótlás-nevelés 
és a műszaki, informatikai életpálya elis-
mertségének növelése a Miskolci Egyetem 
stratégiai céljaival összhangban” című, 
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 számú 
projekt támogatta.

A következő évi konferencia leendő pá-
lyázói a http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu 
című honlapon tájékozódhatnak a részle-
tekről. 



Szeptember 17. | Szombat
08.00–21.00 | XIX. Görömbölyi Ősz.  Horgász-

verseny, játékos vetélkedő, építészeti séták, Szám-
adó,  Bonus track, Hatvanas Big Band koncert.                   
13.30 | Hídavatás. Bacsinszky utcai új híd.  14.00 | 
Görömbölyi Ruszin Pince emlékhely megnyitóün-
nepsége. 18.00 | Születésnapi házibuli. Görömbölyi 
Közösségi Ház és környéke.

10.00 | III. Demizson fesztivó.  Főzőverseny, bor-
mustra és szőlő szépségverseny, daloskörök talál-
kozója, énekes imitátorshow, parkour fiúk. Sztár 
Kalap együttes , Gren Beetz, Echonald Zenekar mű-
sora, Mockba.

10.00–18.00 | Fazola fesztivál. Szakmai és kul-
turális közönségprogramok: erdei iskolai foglalko-
zások, látványcsapolás, Fizibusz az elektromosság 
csodáival, hámorkovácsolási, hengerlési, fémönté-
si és anyagvizsgálati bemutatók, kovácsoltvas ter-
mékek vására, XI. Fazola Díszmű-kovács Verseny, 
élménykovácsolás, laborvarázs. Újmassai Fazola 
műemlék kohó.

11.00, 13.00, 15.00 | A Calepinus-kötet és a 
Váradi Biblia bemutatása. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár. 

12.30 | Skateworld. Görkorcsolya-verseny. Factory 
Aréna.

14.00–20.00 | Út a kultúrához, rajztagozato-
sok alkotásainak kiállítása. Avasi Gimnázium 
színházterme.

15.30 | A sárkányok földjén jártam – egy bhu-
táni utazás története. Kiskovács Miklós úti be-
számolója a Tibet kincsei című tárlathoz kapcsoló-
dóan. Herman Ottó Múzeum.

16.00 | Szőts István-emlékkiállítás. Miskolci Ga-
léria, Petró-ház.

16.00 | Impro sok(k). Miskolci Kulturális Központ.
17.00 | Lombhullató, őszköszöntő műsoros bál 

a Dallamok Szárnyán Művészeti Klub rende-
zésében. VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

Szeptember 18. | vaSárnap
09.30 | XIX. Görömbölyi ősz. Tábori mise, öku-

menikus istentisztelet. Görömbölyi templomdomb.
14.00 | Görömbölyi forgatag.  Veterán járművek, 

kirakodóvásár, játszóház, szilvalekvár kóstolása, kis-
állat-simogató, munkakutya- és ügyességi bemu-
tató, bábszínház, építészeti séták,  táncelőadás, 

tűzzsonglőrök. Légierő énekegyüttes , Illés Emlék-
zenekar. Görömbölyi Közösségi Ház és környéke.

10.30 | A székely menyecske meg az ördög. Fa-
bók Mariann vendégművész előadásában. Csoda-
malom Bábszínház.

16.00 | Impro sok(k). Miskolci Kulturális Központ.
16.00 | Vasárnapi bál. VOKE Vörösmarty Műve-

lődési Ház.
18.30 | Vasgyári művésztelep 2011. Kiállítás-

megnyitó, énekel: Ujj Zsuzsi, kíséri: Darvas Kristóf. 
MissionArt Galéria.

Szeptember 21. | Szerda
13.00 | Író-olvasó találkozó Csorba Piroska író-

nővel. Bartók Béla Művelődési Ház.
16.00 | Magánbeszéd. Kiállítás és összművészeti 

találkozó. Teátrum Pincehely Galéria (Déry-
né utca 3.).

17.00 | Művészeti Szabadegyetem – Műhely-
beszélgetések 6. Mélység és magasság a kultú-
rában. Előadást tart Balázsi Károly művelődéstör-
ténész. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

Szeptember 23. | péntek
17.00 | Műút-napok. Lakatos István: Pryck és Gríga. 

A Kemény István regénye alapján készült képre-
gény bemutatója. Ady-kocsma. Művészetek Háza, 
kávézó.  19.00 | Kemény István és vendégei. Ke-

mény-versek barátok és kortársak felolvasásában. 
Filmvetítés. Kisszínes-koncert. MissionArt Galéria.

19.30 | M.I.E.Z. Klub. A Miskolci Illés Emlékzenekar 
klubja. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

Szeptember 24. | Szombat
09.00–17.00 | Műút-napok. Kemény István-kon-

ferencia három szekcióban. Művészetek Háza. Műút 
Szöveggyár. Szöveggyár mob. MissionArt Galéria. 
17.00 | A Műút-nívódíjak átadása. Művészetek Háza.

15.20 | Csillagles Ikarussal. Végállomás Garadna. 
Találkozó a Lézerpont Látványtár előtt.

15.30 | A Himalája szellemi öröksége – a tu-
dat szabadsága. Lahucsky Péter előadása a Ti-
bet kincsei című kiállításhoz kapcsolódóan. Her-
man Ottó Múzeum.

18.00 | Minden, ami a földön termett. Táncház 
és játszóház a Számadó zenekarral. Ifjúsági és Sza-
badidő Ház.

Szeptember 25. | vaSárnap
17.00 | Vasárnapi randevú klub. VOKE Vörösmar-

ty Művelődési Ház.
» részletes programok: minap.hu
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minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Johnny English újratöltve (MB pre-
mier) | 12 | 11.00 (szo.–vas.), 13.15, 
15.30, 18.00, 20.15 – 22.30 (pént.–
szo.)
Drive – Gázt! (F premier) | BA | 10.15, 
12.30 (szo.–vas.), 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30 – 22.30 (pént.–szo.)
Barátság extrákkal (MB premier 
előtt) | 16 | 17.45, 20.00 (péntek–va-
sárnap), 22.00 (pént.–szo.)
Cowboyok és űrlények (MB) | 16 | 
10.00 (szo.–vas.), 14.45 – 21.30 (szo.–
vas.)
Hupikék törpikék (MB digitális 3D) 
| KN | 10.00, 12.00 (szo.–vas.), 14.00, 
16.00, 18.00 – 20.00 (kivéve pént.–
vas.)
Rossz tanár (MB) | 16 | 11.30 (szo.–
vas.), 15.30, 20.00 – 17.45 (kivéve 
pént.–vas.)

A majmok bolygója: Lázadás (MB) | 
12 | 12.30 (szo.–vas.), 17.15, 19.30
Végső állomás 5. (MB digitális 3D) | 18 
| 12.15 (szo.–vas.), 14.15, 16.15, 18.15, 
20.15 – 22.15 (pént.–szo.)
Conan, a barbár (MB digitális 3D) | 
18 | 15.45 – 22.00 (pént.–szo.)
Őrült dilis szerelem (MB) | 12 | 13.00, 
15.15, 17.30, 19.45 – 22.00 (pént.–
szo.)
Verdák 2. (MB digitális 3D) | KN | 
11.15 (szo.–vas.), 13.30
Verdák 2. (MB) | KN | 10.30 (szo.–vas.)
Förtelmes főnökök (MB) | 16 | 13.30, 
17.45, 19.45 – 21.45 (pént.–szo.)
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB digitális 3D) | 12 | 10.00 (szo.–vas.)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári beso-
rolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak 
szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak 
péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, Plaza  – szeptember 15–21. ›››››››

Szeptember 15–16. | péntekig | 17.00 A hallgatás törvénye; feliratos 
amerikai filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Hupikék törpikék; amerikai–
belga animációs film | KN | (Uránia-terem) | 19.30 Womb – A méh; feliratos, 
német–magyar–francia filmdráma | 18 | (Béke-terem) | 20.00 A gondozoo; 
amerikai családi vígjáték | KN | (Uránia-terem).

Szeptember 17–25. | JameSon CineFeSt miSkolCi nemzetközi 
FilmFeSztivál.

Szeptember 25–28. | Szerdáig | 17.00 Így ért véget a nyaram; feliratos 
orosz filmdráma | 12 | (Béke-terem) | 19.30 Srác a biciklivel; feliratos, belga–
francia–olasz filmdráma | 12 | (Béke-terem).

Szeptember 26–28. | Szerdáig | 17.30, 20.00 Zöld lámpás; amerikai sci-
fi akciófilm | 16 | (Uránia-terem).

art mozi, művészetek háza ››››››››››››Programajánló ››››››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Szeptember 19. | hétFő 06.00 Az előző esti 

adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, házépítők 
magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 A ring királya, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 20. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, 
életmód magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Mis-
kolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25 DVTK – Kaposvár labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Az ég-
ből pottyant barát, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 21. | Szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum – 
gyógyító fémek, ismeretterjesztő kisfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tony Vilar igaz története, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 22. | CSütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
Virágzó Magyarország: Balatonlelle (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Pro-
menád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Harci kutyák, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 23. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Zenés 
portrék: Sebestyén Márta (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti 
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában, 3. rész 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Álom, édes álom, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 24. | Szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Hely-
zetkép, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti 
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Háló-
zat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Sztá-
rok a konyhában (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Szeptember 25. | vaSárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Ben-
cze-show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális maga-
zin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» A Kálvária kápolna búcsúja szeptember 18-án, vasárnap lesz délelőtt fél 11-től. Ugyancsak vasár-
nap lesz 10 órától a bükkszentkereszti templombúcsú, és Szirmán 10 órakor a Fájdalmas Anya-búcsú.

» Az avas-déli Ige temploma búcsúja szeptember 25-én, Szentírás vasárnapján lesz. Csütörtö-
kön, 22-én, egész napos szentségimádás lesz a templomban. Ezen a napon kezdődik a háromnapos lelki-
gyakorlat az este 6 órai szentmisék keretében, a szentbeszédeket P. Nagy Bálint SJ mondja. Este 7 órakor 
P. Szabó Ferenc SJ költő, szerkesztő irodalmi estjét, pénteken este 7 órától pedig P. Csókay Károly atya írói 
estjét tartják a közösségi teremben. Szombaton rendezik meg a miskolci egyházközségek napját reggel 
9 órától, sport-, szabadidős és lelki programokkal. Vasárnap 10.30 órakor kezdődik a búcsú ünnepe, idén 
görög katolikus szent liturgiát végez Kaulics László főhelynök. A szentbeszédet P. Nagy Bálint SJ mondja.

» Istentisztelet keretében ad hálát a Deszkatemplom tetőzetének felújításáért a Miskolc-
Tetemvári Református Egyházközség a Deszkatemplomban szeptember 18-án, vasárnap délelőtt fél 10-
től. Igét hirdet nagytiszteletű Gazda István mezőcsáti református lelkipásztor.

harang-hírek ›››››

HIrDetés HIrDetés

Képben vagyunK – Miskolc Ma

szeptember 
12-től

Jameson CineFest Filmfesztivál
Szeptember 17. | Szombat
17.00 | Megnyitóünnepség, filmvetítés. 
20.00 | I Beats (Folkfree-Dj. O’Neal) -koncert. 

MűHae.

Szeptember 18. | vaSárnap
18.00 | Filmvetítések. 
19.00 | Ervin és a Dömper-koncert. MűHae.
20.30 | Ritmiklift-koncert. MűHae.

Szeptember 19. | hétFő
18.00 | Filmvetítések. 
20.30 | Reflex-koncert. MűHae.

Szeptember 20. | kedd
18.00 | Filmvetítések. 
19.30 | PASO Soundsystem-koncert. 

Szeptember 21. | Szerda
17.00 | Filmvetítések. 
20.00 | Compact disco-koncert. MűHae.

Szeptember 22. | CSütörtök
15.30 | Filmvetítések. 
20.00 | The Carbonfools koncert. MűHae.

Szeptember 23. | péntek
15.30 | Filmvetítések. 
20.00 | Kerekes Band-koncert. 

Szeptember 24. | Szombat
17.00 | Záróünnepség.
A rendezvények helyszíne a Művészetek Háza. A 

ház előtti téren tartott rendezvényeket jelöltük 
külön: MűHae.

Színházműsor
előadáSok:
Szeptember 18. | vaSárnap 

| Nagyszínház | 15.00 és 19.00 
eZereGYéV. Az experiDance tánc-
társulat előadása.

a magyar dráma napJa 
Szeptember 21. | Szerda 
10.00 | Nyílt próba. Bereményi Géza: Az arany ára. 

Rendező: Balikó Tamás. Nagyszínház.
10.00 és 11.00 | Nyílt próba. Varró Dániel – 

Teslár Ákos – Presser Gábor: Túl a Maszat-hegyen. 
Rendező: Seres Ildikó. Kamaraszínház.

14.30 | Színházbejárás. Bejelentkezés: 46/516-
737. Indulás a Déryné-parkból.

10.00, 12.00, 16.00 | A teátrum zenekara 
tagjainak kamarazenéje. A jegyiroda előtt.

10.00–11.00, 12.00–13.00, 16.00–17.00 
| Művészek a pénztárban. Halasi Imre direktor, 
Krámer György koreográfus, Eperjesi Erika, Fabók 
Mariann, Kulcsár Imre és Müller Júlia színművész a 
színház jegyirodájában várja a nézőket. 

A programok ingyenesek, belépőjegyek a nyílt próbákra 
korlátozott számban a jegyirodában igényelhetők.

Kutatók éjszakája – szeptember 23. | péntek
Miskolci Egyetem, Díszaula
15.00–23.00 | Kísérletek, bemutatók a tu-

domány minden területéről.
Miskolci Egyetem, park
17.00–23.00 | Megszelídített villámok, 

motoros giliszta...
Miskolci Egyetem, parkoló
17.00–22.00 | Különleges járművek. 
Miskolci Egyetem, Tanbánya
18.00–23.00 | Bányalátogatás.
Miskolci Egyetem, egyéb
17.00–23.00 | Előadások, bemutatók, kísér-

letek a laborokban, előadótermekben. 
Bay Zoltán Intézet
16.00–00.00 | Geocaching, kísérletek.
Barlangfürdő
15.00–00.00 | Nanofodrászat, -kozmetika.
19.30–21.30 | Nedves barlangtúra.
21.00–00.00 | Éjszakai fürdőzés.

Pazár sétány 
16.00–18.00 | Sport, vízműlátogatás.
Szinva terasz
17.00–23.00 | Öntészet, flexagonok, Mozart
Thália Büfé
18.00–23.00 | Kalandra fel!
Déryné utca, Dali kávéház
18.00–22.30 | 125 éves a német autó.
Zenepalota
19.00–22.30| Egy kiállítás képei.
Szabó Gyula Csillagvizsgáló
20.00–22.00 | Miskolc és a csillagok.
Avasi Gimnázium színházterme
19.00–21.00 | Látványos fizikai kísérletek.
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
18.00–23.00 | Hőszivattyú,  csillagnéző.
» ez a kivonatos ajánló a helyszíneket 

tartalmazza, a részletes program  

a minap.hu-n található!

Tibet kincsei  
Ritkán látható Buddha-formák-
kal és tibeti szimbólumokkal is-
merkedhetnek meg azok az ér-

deklődők, akik ellátogatnak a 
Miskolcon idén újra megtekint-

hető Tibet kincsei című kiállítás-
ra a Herman Ottó Múzeumba. 
Az európai ember számára kü-

lönleges szobrok és tárgyak mel-
lett filmek, úti beszámoló és elő-
adások sora is hozzájárul majd a 
különleges kultúra megismeré-

séhez az október 9-ei zárásig.

Régizene Magyarország templomaiban II.
szentháromság orthodox templom (3525 Miskolc, Deák tér 7.)

2011. szeptember 22., csütörtök, 18.00

SZuRASENKó DáNIEL – blokflöte, BALáZS ADRIENNE – csembaló,
VIHuLA MIHAJLo – gitár, KEREK GáBoR – fagott,

KAuTZKy JóZSEF – brácsa
Nyitóbeszédet mond: TARKó MIHáLy orthodox parochus

BelépőjeGY árA: 1000 Ft, mellyel a régizene Magyarország
templomaiban egyesület munkáját támogatják.

Minőségi gyermekruhák olcsón
Bizonyára sokan még nem tudják, 
hogy Miskolcon, a színháztól 50 mé-
terre, a széchenyi út 19. szám alatti 
Weidlich udvarban lévő boltban 
gyermekruhák bizományi átvételé-
vel és értékesítésével foglalkoznak.  

Az üzletben a családok a már ki-
nőtt, de még jó állapotú gyermekru-

hákért pénzt kapnak, mások pedig 
jó áron tudnak hozzájutni azokhoz. 

A kínálatban a ruhák mellett ci-
pők, játékok, kiságyak, babako-
csik, kismamaruhák stb. találhatók. 
Nemcsak kisgyerekeseknek, ha-
nem felnőtteknek is érdemes be-
térni a boltba. 
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Felújítás előtt az utolsó
Hetedik alkalommal – és a diós-
győri vár rekonstrukciójának vé-

géig most utoljára – rendezték 
meg Diósgyőr várában a Bükki 

Vadas-Boros Napokat a múlt hét-
végén. Egykor a diósgyőri vár az 

uralkodók kedvelt vadászkastélya 
is volt – a vadászhagyományo-

kon alapuló kétnapos rendezvény 
ma már pálinkafesztivál, borfesz-

tivál és gasztronómiai esemény 
is egyben. A főzőverseny bírá-

ja idén Kovács Lázár szakács volt. 
Az étel-ital mellett a családos ér-
deklődők sem unatkoztak, s ter-
mészetesen nem hiányozhatott a 
zene sem. És ha nem is itt, vadas-

boros napok lesznek jövőre is! 
(fotó: Mocsári L.)

A film forog...
A mozi nézőtérről egysze-
rűnek tűnik, az ember leül, 
és csak nézi a filmet. A hát-
térben azonban egy percre 
sem áll le az élet.

A vetítőben a filmeket szó sze-
rint előretekerik, cserélik, pa-
kolják, nem áll meg a munka. 
A CineFest hajrájában a Művé-
szetek Házának mozigépészével, 
Bűdi Attilával beszélgettünk.

– Ének–történelem szakra je-
lentkeztem főiskolára, de szeren-
csére nem vettek fel. Sokat jártam 
moziba, mindig szerettem a fil-
meket, ezért elvégeztem egy mo-
zigépész tanfolyamot. Ennek már 
több mint harminc éve – emlék-
szik vissza a mozigépész, aki pá-
lyafutását a Béke moziban kezdte 
gyakornokként, 1975-ben.

A gyakorlat után a filmek te-
rén mindenevő mozigépész a 
Kossuth Filmszínházban dolgo-
zott 1976-tól, egészen annak be-
zárásáig.

– Nézőként is sokat jártam a 
Hevesy terembe, azután pedig 
32 évig volt a munkahelyem az a 
mozi. De be kell látni, a Kossuth-
ban sokkal kisebb volt a gépház, 
más körülmények között dolgo-
zom itt, a Művészetek Házában 
– emeli ki Bűdi Attila, aki szin-
te minden filmet látott már, amit 
vetítenek a moziban, ám kedvenc 
filmje kevés van.

– Leginkább a rajzfilmek áll-
nak közel hozzám, a Disney-al-
kotások, de mindenevő vagyok. 
A Forrest Gump című filmet 
többször is láttam, remek alko-
tásnak találom – emel ki, emlé-
keiben kutatva a mozigépész.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Olaf Jacobsen:  A felismerés kapuja
A hétköznapokban úton-útfélen akarat-
lanul is mások szerepébe bújunk, és ez-
zel kellemetlen érzések is együtt járnak, 
amelyekről azt hisszük, hogy a sajátja-
ink, és meg akarunk szabadulni tőlük. A 
könyvben található tanácsok és útmuta-
tás segítségével megtanulhatjuk, hogyan 
szabadítsuk fel önmagunkat és érzése-
inket. Világossá válik, miért és mikor le-
het célzottan és hatásosan használni a 
varázsigét: „Nem állok többé az adott 

ember, helyzet vagy érzés rendelkezésére.” Ezzel megteremthetjük a 
távolságot, ahonnan szemlélve rájöhetünk, ha egy érzés vagy prob-
léma nem a miénk. Ha pedig erre rájöttünk, már csak el kell dönte-
nünk, hogy letesszük-e ennek a szerepnek a terhét, vagy végigjátsz-
szuk az előadást.

Paulina Éva: Határtalan szerelem
Andrea édesanyjával és annak barátjá-
val Kanadába költözik, hogy ott kezd-
jen új életet. Ám a kis család hamarosan 
otthontalanul, komoly nélkülözések kö-
zött találja magát. Jake egy gazdag ameri-
kai üzletember fia, akit a család a Yale-re 
küld, hogy valóra váltsa apja álmát: politi-
kus legyen. Amikor találkoznak Andreá-
val, egyből egymásba szeretnek, ám a szü-
lők nem nézik jó szemmel a kapcsolatot. 
A gyönyörű és okos lány, akinek vannak 
álmai és elvei, szembetalálja magát egy olyan világgal, ahol nem szá-
mítanak az álmok, a tehetség; ahol nem számít maga az ember sem; 
ahol a pénz dönt szerelmek és sorsok fölött. Luxus és nyomor, szere-
lem és ármány, szenvedély és útkeresés a pergő, fordulatos történet, 
letehetetlen olvasmány, mely egészen az utolsó oldalig tartogat meg-
lepetéseket.

485 éve, 1526. szeptember közepén (16-án?) az avasi Szent Ist-
ván-templomban „rész-országgyűlést” tartottak. A mohácsi csa-
tavesztést követő fejetlenséget tompítva, az egri püspök, a szendrői 
várkapitány, számos főúr, Borsod, Gömör, Heves, Abaúj és Torna 
megye követei, és Szapolyai János erdélyi vajda megbízottjai vettek 
részt a tárgyalásokon.

110 éve, 1901. szeptember 14-én dokumentálták hivatalosan, 
hogy a MÁV fűtőházának bővítésekor előkerült világhíres, 330 cm 
hosszú mamutagyarat konzerválták. A lelet előző évben került elő, s 
azt az Arany Szarvas gyógyszertár tudós vezetője, Karánsebesi Rácz 
Jenő speciális gyantákkal konzerválta. Ma is a miskolci várostörté-
neti kiállítások nélkülözhetetlen darabja.

86 éve, 1925. szeptember 12-én a csehszlovák hatóságok kiutasí-
tották és a magyar határra toloncolták Papp Antal görög katolikus 
munkácsi püspököt. (A trianoni határok miatt az Eperjesi egyház-
megyének 20, a Munkácsi egyházmegyének mindössze 1 paróchiája 
maradt az új magyar államhatárokon belül.) A Hajdúdorogi egyház-
megyéhez tartozva így jött létre a miskolci exarchátus, amelynek gö-
rög katolikus templomában Papp Antal misézhetett. 

Hétforduló ›››››››››
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zöld lámpás
Az univerzum végtelen és 
titokzatos. Vannak azon-
ban néhányan, akik jól tájé-
kozódnak benne, s ponto-
san tudják, ki jó, s ki rossz. A 
Zöld Lámpás Alakulat tagjai 
felelnek a világegyetem nyu-
galmáért. Mindegyikük gyű-
rűt hord, ami különleges ké-
pességek birtokába juttatja 
őket. Egyszer azonban minden eddiginél nagyobb ellenség fenyegeti 
az univerzum békéjét, így az alakulat tagjai, most először, egy földi em-
bert is bevesznek a csapatba.

amerikai sci-fi akciófilm, korhatár 16 év.
Művészetek Háza, uránia-terem; szeptember 26–28., 17.30, 20.00

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… Az 1939-ben lebontott régi fürdőépület helyett 
1941-ben épült fel a ma is ismert. A tíz métert meghaladó iszapréteg 
miatt 212 db cölöpöt helyeztek a stabil aljzatra, s ezekre öntötték a be-
tonkoszorút, amely a felépítményt tartja. A fúrások során pénzek, für-
dőkád- és lépcsődarabok, több évszázad alatt konzerválódott deszka-
anyag került elő. A Bánlaky Géza tervezte épület és fürdő „kagylója” az 
1980-as évekbeli átalakításkor készült, emiatt bontották le a tavi fürdőt. 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

100 éve írták…
Itt az „agglegényadó” – adta 
közre a hírt Miskolc napilap-
ja 1930-ban. „Első alkalom-
mal frappáns volt a javaslat 
hatása – olvashattuk. Az agg-
legények tiltakoztak, ankétoz-
tak, a hajadonok pedig nyak-
ra-főre vásárolták a kelengyét 
és a mirtuszkoszorút. A ve-
szedelem azonban elmúlt, de 
az új adónem nem halt meg, 
csak elaludt. Időnként pedig 
feléledt. Most megint csinált 
egy kis pánikot az érdekeltek 
körében, de ha komolyra for-
dul a helyzet, bárki kihúzhatja 
magát alóla. Olyan ez, mint-
ha valaki a süllyedő hajóról 
olyan vízbe ugrik, amelyben 
tátognak a cápák.”

Dobrossy István
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